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Premier Węgier głośno wyraził swoje wątpliwości, twierdząc, że
wyznawcy Allaha się nie integrują, a ich obecność prowadzi
Stary Kontynent do katastrofy.
http://wiadomosci.onet.pl/
Węgry pod ostrzałem organizacji broniących praw człowieka. AI
zarzuca Węgrom stosowanie przemocy, nielegalne deportacje i
zatrzymania azylantów. Zdaniem działaczy społecznych na taki
stan rzeczy ma wpływ kurs polityczny rządu Orbana. Władze w
Budapeszcie wnioski z raportu odrzucają.
http://wiadomosci.dziennik.pl/
Doradca Orbana ds. bezpieczeństwa oświadczył, że terroryści
islamscy winni zamachów w Paryżu i Brukseli przebywali parę
miesięcy wcześniej w Budapeszcie. Jeden z muzułmańskich
radykałów był w stolicy Węgier aż trzy razy.
http://wpolityce.pl/
Partia Duńczyków (Danskernes Parti), tradycyjnie określana
przymiotnikiem „nacjonalistyczna”, rozdawała na ulicach „spray
do ochrony przed imigrantami”. Jest to reakcja na falę aktów
przemocy seksualnej, jakiej mieli dopuścić się przybysze z
krajów Bliskiego Wschodu.
https://www.wprost.pl/
Bomby skonstruowane metodą chałupniczą eksplodowały przed

meczetem w Dreźnie. Nikt nie doznał obrażeń. Policja sprawdza,
czy atak miał podłoże ksenofobiczne.
http://wiadomosci.dziennik.pl/
Prezydent Francji mówi dość i likwiduje obozowisko imigrantów
w Calais. Służby chcą podzielić koczujących na małe grupy i
przenieść do ośrodków rozsianych w różnych częściach kraju.
http://www.polityka.pl/
Turcja dalej dokonuje czystek, Po sędziach, nauczycielach,
naukowcach, wojskowych i policjantach przyszedł czas na
funkcjonariuszy wywiadu. Krajowa Agencja Wywiadu zwolniła 87
pracowników.
http://www.rp.pl/
Dowódca radykalnej organizacji islamskiej Boko Haram zaprzecza
doniesieniom o swojej śmierci. O tym, że radykał zginął w
starciu z nigeryjską armią, informowały wcześniej światowe
media.
https://www.wprost.pl/
Pozostajemy w kręgu pogłosek. Lider Al-Kaidy oświadczył, że
broń wysyłana przez Amerykanów do Syrii trafia do jego rąk.
Pośrednikami między Waszyngtonem a syryjską opozycją ma być
Arabia Saudyjska.
http://www.rmf24.pl/
Na festiwalu teatralnym w Bydgoszczy reżyser ze Słowenii
pokazał sztukę, w której Chrystus gwałci muzułmankę w
hidżabie. Chciał, jak sam podkreśla, w ten sposób ostrzec
Europę przed nadchodzącym faszyzmem. Ciekawe, czy ten odważny
i kontrowersyjny artysta zdołałby wyreżyserować spektakl, w
którym Mahomet gwałci chrześcijankę z krzyżem na piersi,
zwracając uwagę na prześladowanych chrześcijan w świecie
muzułmańskim i ogromną liczbę ofiar przemocy seksualnej, z
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zebrał Piotr Ślusarczyk

Orban:
Obywatel
Węgier
pracowałby 40 lat na karę za
nieprzyjęcie uchodźcy
Eurokraci są oderwani od rzeczywistości, ponieważ kary za
nieprzyjmowanie jednego uchodźcy jakie chcą nałożyć na państwa
unijne są równoważne 40-letniej średniej pensji, powiedział
premier Węgier Viktor Orban.
Wypowiedź jest reakcją na plany Komisji Europejskiej, która
chce, by kraje nieprzyjmujące uchodźców płaciły za każdego
odrzuconego 250 tysięcy euro. Jesienią na Węgrzech odbędzie
się referendum w sprawie odrzucenia unijnej procedury
relokacji uchodźców.
W wywiadzie dla radio powiedział, że „przez siedem lat
węgierski obywatel otrzymuje około 4 tysiące euro. Dlaczego
imigrant jest warty 250 tysięcy?” Jego zdaniem debata o
imigracji ujawnia brak kontaktu ze światem i izolację
brukselskich elit. (j)

źródło: Daily Express

Węgierski
parlament
zaakceptował referendum w
sprawie relokacji uchodźców
Parlament Węgier zgodził się na referendum w sprawie
narzuconych przez Unię Europejską kwot imigrantów, przyjmując
propozycję 136 głosami.
Pytanie referendalne będzie brzmiało: „Czy chcesz pozwolić
Unii Europejskiej an przesiedlanie nie-węgierskich obywateli
na Węgry bez zgody Zgromadzenia Narodowego?”
Premier Węgier Viktor Orban poparł referendum jako odpowiedź
na społeczne nastroje społeczeństwa, które nie zgadza się na
odgórne narzucanie kwot. (j)
Źródło: Visegradpost
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Parlament węgierski zdecydował we wtorek o przeprowadzeniu
referendum, które ma odpowiedzieć na pytanie „Czy chcesz, żeby
Unia Europejska określała obowiązujące liczby osiedlania nie-

Węgrów na Węgrzech nawet bez zgody parlamentu?”. Referendum ma
być przeprowadzone przed końcem tego roku i będzie ważne przy
frekwencji ponad 50%.
Referendum jest wyzwaniem dla Komisji Europejskiej, która w
środę ma zapropononować projekt porozumienia o obowiązkowym
rozdzielaniu
uchodźców
między
kraje
unijne.
Wg
przecieków, kraj, który nie zgodzi się na przyjęcie
wynikającej z algorytmu podziału liczby uchodźców będzie
płacił karę – pogłoski mówiły nawet o 250 tysiącach euro za
nieprzyjętą osobę, ale najprawdopodobniej propozycja Komisji
będzie niższa. (g)
Źródło The Washington Post

Węgry zamkną cztery ośrodki
dla uchodźców
Węgry zamierzają zamknąć cztery ośrodki przyjmowania dla
uchodźców, pozostawiając tylko dwa w pobliżu granicy z
Austrią. Obecnie w ośrodkach może przebywać 1200 osób, w tych,
które pozostaną maksymalnie 600-700.
Nie wiadomo jeszcze, kiedy zamknięcie ośrodków ma nastąpić –
zależy to od szczegółów porozumienia, jakie dziś w Brukseli ma
zawrzeć Unia z Turcją w sprawie imigrantów. Płot na granicy
Węgier skutecznie zahamował napływ imigrantów, którzy przez
Serbię trafiali tam z Grecji i najwyraźniej Węgrzy nie
spodziewają się nowego masowego napływu imigrantów. (g)
Źródło: Politico

Węgry:
Premier
Orban
podkreśla
słuszność
swej
polityki ws. imigracji
Węgry były pierwszym krajem, który samodzielnie zajął się
problemem nielegalnej imigracji, i wciąż należą do najlepiej
chronionych państw UE – oświadczył węgierski premier Viktor
Orban w publicznym radiu Kossuth.
Więcej na: www.rp.pl

Viktor
Orban:
nauczymy
Brukselę, że Węgry są krajem
suwerennym
• Premier Węgier wygłosił doroczne orędzie
• Zapowiedział budowę nowych ogrodzeń na granicach
• Jak zaznaczył, „nauczy to Brukselę, przemytników ludzi i
migrantów, że Węgry są krajem suwerennym”
– Przyszłość Europy zagrożona jest przede wszystkim nie przez
tych, którzy chcą tu przyjechać, ale przez tych politycznych,
biznesowych i intelektualnych przywódców, którzy starają się
przekształcić Europę w opozycji do ludu Europy – powiedział
premier.
Więcej na http://wiadomosci.wp.pl/

Viktor Orban za budową muru
na granicy Grecji z Macedonią
i
Bułgarią.
Tak
chce
powstrzymać uchodźców
Premier Węgier Viktor Orban opowiedział się za budową
ogrodzenia na granicachMacedonii i Bułgarii z Grecją, aby
powstrzymać napływ migrantów do Europy. Na tej samej
konferencji premier Słowenii Miro Cerar oznajmił, że UE
potrzebuje wspólnego rozwiązania.
Więcej na: www.wp.pl

Węgrzy zaostrzają prawo by
ograniczyć imigrację
Rządząca na Węgrzech partia Fidesz planuje zaostrzenie prawa w
celu powstrzymania fali nielegalnej imigracji. Partia premiera
Viktora Orbana chce m.in. utworzenia specjalnych stref
tranzytowych dla uchodźców oraz rozszerzenia uprawnień wojska
i policji.
Więcej na: www.rp.pl

Niezbyt hermetyczny mur. Na
Węgry i tak dotrze 300 tys.
imigrantów
Na Węgrzech obowiązuje zaostrzone prawo azylowe. Rząd nakazał
też budowę umocnień granicznych. Czy te radykalne środki są w
stanie powstrzymać napływ zrozpaczonych uchodźców? Z Morahalom
pisze Lidija Tomic.
Więcej na: www.onet.pl

