Węgry przyjęły 1300 uchodźców
w 2017
W rozmowie z dziennikiem „Times of Malta” węgierski
podsekretarz stanu w ministerstwie spraw zagranicznych Kristof
Altusz ujawnił, że w ubiegłym roku Węgry udzieliły azylu 1300
osobom. Nie były to jednak osoby, które powinny były trafić na
Węgry zgodnie z unijnym rozdzielnikiem (też 1300 osób) ale
zupełnie inne. Kristof Altusz twierdzi, że były to osoby,
które ubiegały się o azyl zgodnie z podpisaną przez Węgry (i
Polskę również) Konwencją Genewską w sprawie uchodźców i że
takie osoby Węgry są gotowe przyjmować – ale nie imigrantów
ekonomicznych, udających uchodźców.
Informacja Altusza, której rząd węgierski wcześniej nie
podawał do wiadomości poublicznej, wywołała polityczną burzę
na Węgrzech. Partia opozycyjna Jobik zarządała sesji
parlamentu i komisji śledczej. (g)
Źródło: The Times of Malta
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Węgry budują drugie ogrodzenie na granicy z Serbią, wyposażone
w najnowszą technologię, z kamerami nocnymi i czujnikami
ciepła i ruchu
Nowy płot, wysoki na 3 metry, wzmocni istniejące bariery
wzniesione w 2015 roku z powodu masowego napływu imigrantów do
Europy, wywołanego przez kanclerz Angelę Merkel. Przez Węgry

przedostało
migrantów.

się

wówczas

dalej

do

Europy

ok.

400

tys.

Gyorgy Bakondi, doradca premiera Orbana do spraw
bezpieczeństwa powiedział, że ukończona już część płotu
„przekroczyła oczekiwania” i doprowadziła do całkowitej
eliminacji nielegalnego przekraczania granicy na odcinku około
10 km. Rząd Orbana ma nadzieję, że ukończeniu budowy będzie
można obniżyć liczbę żołnierzy i policjantów niezbędnych do
patrolowania granicy Węgier z Serbią. Obecnie codziennie
aresztowane są osoby, próbujące nielegalnie sforsować granicę.
Tymczasem organizacja Human Rights Watch oznajmiła, że Unia
Europejska musi „interweniować” na Węgrzech. HRW szczególnie
oburzył nowy projekt ustawy, która ma
umożliwić organom
bezpieczeństwa automatycznie zatrzymywanie przybyszów nie
mających podstaw do ubiegania się o azyl w specjalnie
utworzonych strefach tranzytowych. Przepisy pozwolą też
rządowi na doraźną deportację aresztowanych migrantów z
powrotem do Serbii z dowolnego miejsca na Węgrzech.
„Komisja Europejska nie powinna stać bezczynnie, podczas gdy
Węgry robią sobie kpiny z prawa do ubiegania się o azyl”,
powiedział Benjamin Ward, wicedyrektor HRW na Europę i Azję
Środkową. Komisja Europejska wszczęła postępowanie przeciwko
Węgrom w grudniu 2015 roku, w oparciu o już istniejące prawo
azylowe, ale informacje
upublicznione.
PJ, na podst. http://pulse.ng
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W kolejnym już krytycznym wystąpieniu na temat wpływu George’a
Sorosa na węgierską politykę, premier Węgier powiedział, że
„przyszłość Europy Zachodniej rzuca długi i mroczny cień na
jej teraźniejszość”.
Orban zażartował, że Węgry gotowe są przyjąć uchodźców z
Europy Zachodniej, którzy w jego opinii cierpią z powodu
efektów globalizacji.
„Oczywiście, że prawdziwych uchodźców przyjmiemy – powiedział,
wywołując śmiech i oklaski słuchaczy. – Spanikowanych
polityków i dziennikarzy z Niemiec, Francji, Holandii czy
Włoch, chrześcijan zmuszonych do opuszczenia swych krajów,
którzy będą chcieli odnaleźć u nas Europę, jaką utracili u
siebie”.
PJ, na podst. breitbart.com
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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
którą coraz częściej spotykają się mieszkanki Europy
Zachodniej.
http://wpolityce.pl/
zebrał Piotr Ślusarczyk

