KE o imigracji. Europol o
terroryzmie w 2019. Liban ma
kłopoty finansowe. Tygodniowy
przegląd
wydarzeń
22-28
czerwca
Unia spełnia nasze postulaty w sprawie imigracji. Niemal
wszyscy terroryści w Europie to muzułmanie albo lewacy. Kto
finansowo wesprze Liban? Tygodniowy przegląd wydarzeń 22-28
czerwca

Wiadomości
Spośród ponad 1000 osób aresztowanych za terroryzm w Unii, w
roku 2019 około 87 procent stanowili muzułmanie, około 11
procent lewacy, a tylko około 2 procent terroryści ze skrajnej
prawicy. Islamiści przygotowywali lub przeprowadzili 87
zamachów, lewacy 26, a prawica 6, wynika z najnowszego raportu
Europolu. Więcej…
Brytyjska konwertytka na islam szykowała zamach na katedrę
Świętego Pawła w Londynie; to pierwsza kobieta w Wielkiej
Brytanii przygotowującą zamach samobójczy. Jej obrońca
twierdzi, że starała się po prostu o zdobycie akceptacji i
przyjaciół wśród innych terrorystów – którymi okazali się
policjanci. Więcej…
Udany niestety zamach przeprowadził azylant z Libii, który
zabił nożem trzy przypadkowe osoby, a trzy zranił w parku w
Reading, kilkadziesiąt kilometrów od Londynu. Zamachowiec,
który został natychmiast schwytany przez policję, był już
kiedyś na celowniku służb, ale został uznany za osobę o niskim
ryzyku. Więcej…

Wielka Brytania ma zmienić przepisy, aby skuteczniej
deportować terrorystów, zapowiedziała minister spraw
wewnętrznych. Wśród 3200 deportowanych w ubiegłym roku
kryminalistów większość stanowili handlarze narkotyków, nie
było ani jednej osoby skazanej za terroryzm. Więcej…
W nieustannym bezprawiu w Turcji czasami zapala się światełko
sprawiedliwości, jak w przypadku opozycyjnego polityka
Selahattina Demirtasa , którego czteroletni już areszt
Trybunał Konstytucyjny uznał za nielegalny – co nie znaczy, że
zostanie zwolniony z więzienia. O tym i innych więzionych
tureckich politykach opozycji więcej…
Za stosowanie szariatu w prawie cywilnym Grecja będzie musiała
zapłacić odszkodowanie wdowie, której nie chciano przyznać
spadku po zmarłym mężu-muzułmaninie. Taki jest wyrok
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a przepisy greckie w
międzyczasie zostały zmienione. Więcej…

Analizy i komentarze
Skuteczną ochronę granic, usprawnienie deportacji i rezygnację
z relokacji przewiduje projekt nowej polityki imigracyjnej
Komisji Europejskiej według hiszpańskiego dziennika „El Pais”.
Dokładnie to samo postulowaliśmy od czasu kryzysu
imigracyjnego w roku 2015; brakuje jeszcze naszego czwartego
postulatu: przyznawania azylu osobom naprawdę prześladowanym w
krajach muzułmańskich. Więcej…
Al Jazeera, propagandowa telewizja należąca do szejka Kataru i
popierająca Bractwo Muzułmańskie, załamuje wirtualne ręce nad
potwornym rasizmem w Stanach Zjednoczonych, nie zauważając
milionów cudzoziemskich robotników, którzy w pół-niewolniczych
warunkach pracują na 10 procent rodowitych Katarczyków.
Więcej…
W Libanie, którego gospodarka znalazła się na skraju upadku, a
jedyną nadzieją jest kredyt z MFW, trwają nowe protesty
ludności przeciwko państwu wyznaniowemu, zdominowanemu przez

szyicki Hezbollach. Czy Unia powinna pomagać Libanowi aby
zabezpieczyć się przed kolejną falą imigracji? Więcej…
Na prośbę Erdogana prezydent Trump zgodził się spowodować
zakończenie śledztwa przeciwko tureckiemu bankowi, oskarżonemu
w USA o sabotowanie sankcji przeciwko Iranowi, twierdzi w
nowej książce były doradca Trumpa do spraw bezpieczeństwa
narodowego John Bolton. Trumpowi się nie udało, proces szefów
banków trwa. Więcej…

