Afgańczycy
z
Wielkiej
Brytanii planowali zabójstwo
„honorowe” na Słowacji
Brytyjska National Crime Agency aresztowała dwóch mężczyzn
oskarżonych o spisek w celu zamordowania spokrewnionej
kobiety, która porzuciła islam i opuściła Wielką Brytanię.
Pochodzący z Afganistanu Mohammed Patman i Darya Khan Safi, z
Coventry, byli poszukiwani przez Słowację z powodu zarzutów
planowania morderstwa ich 25-letniej krewnej pracującej na
Słowacji. Zatrzymanie nastąpiło po wielomiesięcznej
obserwacji, w czasie której obydwu mężczyzn przygotowywało się
do podróży do Austrii, gdzie mieszkała potencjalna ofiara i do
Słowacji, gdzie prowadziła z mężem przedsiębiorstwo. Policja
zdobyła też nagrania telefoniczne i zapisy internetowe, na
których mężczyźni planują zabójstwo.
Zatrzymanie ich było możliwe dzięki współpracy służb w
europejskiej przestrzeni, tutaj głównie Słowacji i Wielkiej
Brytanii. Obydwaj zostaną deportowani do Słowacji, gdzie staną
przed sądem. (j)
źródło: Evening Standard

Europejski

Trybunał

Sprawiedliwości oddala skargę
w sprawie uchodźców
Europejski Trybunał Sprawiedliwości oddalił skargę Węgier i
Słowacji przeciwko obowiązkowym kwotom przyjmowania imigrantów
w ramach procedury relokacji.
Słowacja i Węgry, wraz z poparciem Polski, złożyły skargę na
procedurę relokacji imigrantów jako niezgodną z prawem.
Zaskarżenie zostało złożone w grudniu 2015 roku przez
Słowację, wkrótce skargę złożyły też Węgry. Obydwa kraje
powoływały się na kwestie proceduralne podważając podstawę
prawną i zasadę proporcjonalności środków do osiągnięcia celu.
W lipcu 2017 roku rzecznik generalny Trybunału Yves Bot wydał
opinię, że program jest odpowiedni, bo relokacja pozwala
ściągnąć obciążenie z systemów azylowych Włoch i Grecji. (j)

Słowacja:
nożownika

atak

afgańskiego

Policja w Bratysławie oskarżyła o uszkodzenia ciała,
chuligaństwo i niebezpieczne groźby 22-letniego Afgańczyka,
który z nożem napadł na dwóch mężczyzn.
Jak głosi komunikat policji, „Oskarżony dnia 5.2.2017 około
godziny 16:30, na ulicy Eisnerovej w Bratysławie, po
uprzedniej sprzeczce, zaatakował nożem dwóch mężczyzn w wieku
22 i 20 lat, zadając im rany kłute. Podczas ataku groził im
śmiercią”.
Zdarzenie miało miejsce w dzielnicy Devinska Nova Ves, leżącej

przy granicy z Austrią.
W przypadku udowodnienia winy Afgańczykowi grozi kara od
czterech do dziesięciu lat pozbawienie wolności.
Mariusz Malinowski, na podst. http://www.ta3.com/

Słowacja
rejestrację
religii

uniemożliwi
islamu
jako

Słowacki parlament przegłosował w środę prawo, które
praktycznie przeszkodzi islamowi uzyskanie statusu oficjalnej
religii w najbliższym okresie.
Ustawa złożona przez Słowacką Partię Narodową (SNS), rządowego
koalicjanta premiera Roberta Fico, wymaga, żeby religia miała
przynajmniej 50 tysięcy członków, by kwalifikowała się do
państwowych dotacji i prowadzenia własnych szkół. Ustawę
zaakceptowały 2/3 parlamentarzystów zarówno z partii rządowych
jak i opozycyjnych.
Słowacja od początku kryzysu imigracyjnego była niechętnie
nastawiona do imigrantów z krajów muzułmańskich jak i samego
islamu. Premier Robert Fico przeciwstawiał się kwotom
relokacji uchodźców proponowanym przez Radę Europejską, a
także zapowiedział, że dla islamu nie ma miejsca na Słowacji.
Oficjalnie celem ustawy jest przeszkodzenie rejestrowaniu się
kościołów takich jak satyryczny Kościół Latającego Potwora
Spaghetti.

Na Słowacji mieszka od 2 do 5 tysięcy muzułmanów. (j)
źródło: Reuters

Nowa
prezydencja
Europy
nieprzychylna
islamowi
i
migracji
Wkrótce prezydencję Unii Europejskiej na sześć miesięcy
przejmuje Słowacja, której premier Robert Fico powiedział, że
islam nie znajduje miejsca w jego kraju.
„Islam nie ma miejsca na Słowacji” powiedział w maju Fico
dziennikarzom. Nie chce też, by imigracja zmieniła charakter
jego kraju. Po sylwestrowych zajściach w Kolonii, premier
Słowacji obiecał, że „nigdy dobrowolnie nie podejmie decyzji,
która doprowadzi do utworzenia jednolitej muzułmańskiej
społeczności na Słowacji”. Dodał: „Wielokulturowość jest
fikcją. Raz wpuścisz imigrantów, będziesz musiał mierzyć się z
takim problemami”.
Zmiana w przewodnictwie Unii Europejskiej idzie w parze z
Brexitem, którego zwolennicy motywowani są między innymi
niekontrolowanym napływem imigrantów z Bliskiego Wschodu.
Słowacka prezydencja nie podoba się też eurokratom. Jeden z
nich anonimowo powiedział Politico, że „są w środku wielkiej
reformy dotyczącej migracji i prawie ją kończą. Jak możemy być
prowadzeni przez kraj, który storpeduje wszystkie imigracyjne

plany?”

źródło: Washington Post

Słowackie Gabcikovo nie chce
uchodźców. „Już raz byli.
Wystarczy, dziękujemy”
W słowackim miasteczku planowano osiedlić 500 imigrantów
ubiegających się o azyl w Austrii. O tym, że są takie plany,
mieszkańcy dowiedzieli się z portalu społecznościowego. I
powiedzieli „nie”.
Więcej na: www.gazeta.pl

Słowacy biorą z Guantanamo
Słowacja przyjmie trzech więźniów z amerykańskiej bazy
wojskowej Guantanamo na Kubie oskarżonych o terroryzm –
poinformowały we wtorek dziennik Sme i słowackie radio,
powołując się na nieoficjalne źródła.
Słowackie władze nie potwierdziły jeszcze tych informacji,
ale według internetowego wydania Sme Ministerstwo Spraw
Zagranicznych ma to zrobić później we wtorek.

Trzej więźniowie, którzy nie są niebezpiecznymi terrorystami,
mają przybyć na Słowację w tym roku.
Więcej na: tvn24.pl

