Włochy uziemiają samoloty
organizacji
wyławiających
imigrantów
Włochy od ponad miesiąca nie dopuszczają do startów dwóch
samolotów, które od 2017 roku latały nad Morzem Śródziemnym
wypatrując łodzi z imigrantami. Jeden należy do organizacji
niemieckiej, drugi do francuskiej. W ubiegłym roku jeden z
samolotów był uziemiony przez trzy miesiące na Malcie, która
też nie dopuszczała go do lotów, następnie przeniósł się do
Włoch. Samoloty według decyzji włoskich władz mogą latać, ale
wyłącznie „w celach rozrywkowych albo nieprofesjonalnych”.
Ponieważ powołany ma być nowy rząd włoski bez udziału Ligi i
wicepremiera
Salviniego,
który
był
najostrzejszym
przeciwnikiem przyjmowania nielegalnych imigrantów, nie
wiadomo, jaki będzie los samolotów czy też statków należących
do organizacji pozarządowych, którym dotychczas odmawiano
prawa zawijania do włoskich portów z wyłowionymi imigrantami.
(g)
Źródło: theguardian.com

Ostrzejsze przepisy azylowe
wchodzą w życie we Włoszech
Prezydent Włoch
która zaostrza
zwana „ochrona
ubiegających się

podpisał 3. grudnia nową ustawę o imigracji,
przepisy azylowe. Zlikwidowana zostaje tak
humanitarna”, którą otrzymywała większość
o azyl. Sam azyl, dla uchodźów politycznych i

chroniących się przed wojną będzie zachowany, podobnie jak
drugi rodzaj ochrony, ochrona subsydiarna (np. dla małżonków
azylantów).
Dwukrotnie przedłużony będzie czas przebywania w specjalnych
ośrodkach osób, które mają być poddane deportacji, do pół
roku. Będzie tam można też przetrzymywać do roku pół
azylantów, którzy składają wnioski.
Przepisy przewidują zarówno odmawianie azylu osobom
popełniajacych różnego rodzaju przestępstwa (w tym obrzezanie
dziewczynek) jak i pozbawianie obywatelstwa włoskiego osób,
którym to obywatelstwo przyznano wcześniej, a które popełniają
przestępstwa związane z terroryzmem.
Nowe przepisy zostały potępione przez media, organizacje NGO i
partie lewicowe. (g)
Źródło: gatestoneintitute.org

Mafia zarabiała na obozie
uchodźców w Kalabrii przez 10
lat
W skoordynowanej akcji policji włoskiej aresztowano w
poniedziałek 68 osób, w tym księdza i szefa katolickiej
organizacji charytatywnej w Isola di Capo Rizzuto w Kalabrii
we Włoszech. Podejrzani są o wyłudzanie przez 10 lat pieniędzy
przeznaczonych na utrzymanie w jednym z największych włoskich
ośrodków dla imigrantów, w którym przebywa jednorazowo do
półtora tysiąca osób. Większość zatrzymanych należy do
miejscowego
odłamu
kalabryjskiej
organizacji

mafijnej ‚Ndrangheta.
Wyłudzanie polegało na dostarczaniu przeterminowanej żywności
w znacznie mniejszej ilości niż należy oraz na zawyżaniu
liczby imigrantów przebywających w ośrodku. Organizacja,
dostarczająca żywność do kalabryjskiego ośrodka dostarczała
też żywność do ośrodka na wyspie Lampedusa, gdzie trafia
ogromna część nowych imigrantów.
W ubiegłych latach w mediach pojawiały się artykuły dotyczące
tego obozu. Według jednego z nich, cytującego policyjne
źródła, dzienny zysk mafii z ośrodka dla imigrantów wynosił 10
tysięcy euro. (g)
Źródło: thelocal.it

