Slovenija maltretira migrante??
Ob stlanih očitkih slovenskih levičarjev, kako država slabo postopa z
migranti,objavljamo dva zapisa. Prvega je posredoval Ivan Šokić in je bil objavljen
v Slovenski novicah.
V torek, 28. julija 2020 popoldne, so policisti v Centru za tujce v Postojni
obravnavali incident, do katerega je prišlo, ko sta državljana Alžirije in Maroka
splezala na enega od bivalnih kontejnerjev in protestirala proti odločitvi o omejitvi
gibanja v Centru za tujce. Alžirec si je pri tem sam zadal rane, a mu je bila takoj
zagotovljena tako zdravniška kot psihosocialna pomoč, so sporočili z Generalne
policijske uprave.
S policije so sporočili, da je bilo v petek, 31. avgusta 2020, v azilnem centru v
Postojni nastanjenih 143 državljanov tretjih držav. »Skupna kapaciteta Centra za
tujce je 250 oseb, zato je težko razumeti očitke o prenatrpanosti in slabih
razmerah, je pa način nastanitev prilagojen preprečevanju širjenja virusa,« so
sporočili iz GPU.
Vsem migrantom v azilnem centru je zagotovljena »še psihosocialna oskrba,
zdravstvena oskrba in druga potrebna oskrba, ki je lahko različna glede na
individualnost primera,« so še zapisali v odzivu na poročanje Nova24TV o uporu
ilegalnih migrantov v Postojni, kjer naj bi več dni protestirali proti deportacijam.
Migranti so po vsem sodeč deležni boljše obravnave kot marsikateri slovenski
državljan. Če se poškoduje Slovenec, lahko več ur čaka v čakalnici
kliničnega centra, če se v pridržanju sam poškoduje ilegalni migrant, mu
je nemudoma zagotovljena ne samo zdravniška, temveč tudi vsa druga
potrebna oskrba.
Dve tretjini zaprosili za azil
Na policiji so zavrnili očitke, da migrantom ni omogočena pravna pomoč ali dana
možnost za podajo prošnje za mednarodno zaščito. Poudarili so, da je bilo v
azilnem centru v petek, 31. julija, 101 tujcev, ki so izrazili namero za podajo vloge
za mednarodno zaščito. Policija take namere posreduje Centru za tujce v prevod
in kasneje Ministrstvu za notranje zadeve v nadaljnji postopek. »Do dokončne
rešitve postopka za mednarodno zaščito policija tujce ne vrača.«

Na policiji so poudarili, da sami niso pristojni za odločanje o omejitvi gibanja
prosilcem za mednarodno zaščito. Migranti lahko v azilnem centru celo
sprejemajo obiske. Le v času koronakrize so ti obiski omejeni na tiste, ki so nujni
za reševanje postopkovnih zadev glede mednarodne zaščite in vračanja.
»Center oz. njihovi uslužbenci s posamezniki vodijo individualne postopke. V
kolikor se v postopku ugotovi, da obstajajo zadržki za vračanje, se to upošteva in
postopek vračanja prekine. V kolikor zadržkov ni, policijski inšpektorji in ostali
sodelavci v centru izvedejo vse potrebno, da se izvrši odločba o vrnitvi oz. da se
državljana tretje države vrne v državo izvora oz. v državo iz katere je prišel v
Slovenijo.«
Vsi tujci so po trditvah policije ob sprejemu v azilni center seznanjeni z
nadaljnjimi z zakonom določenimi postopki, ki obsegajo vračanje na podlagi
dvostranskih sporazumov v sosednje države od koder so nezakonito prišli v
Slovenijo, vračanje v državo izvora ali v drugo državo, ki jih je pripravljena
sprejeti in možnostjo podaje prošnje za mednarodno zaščito.
»Vsi postopki s prosilci za mednarodno zaščito potekajo v skladu z nacionalno in
evropsko zakonodajo ter mednarodnimi konvencijami,« so pojasnili na MNZ.
Tako ne držijo trditve, da bi ilegalni migranti nastanjeni v azilnem centru v
Postojni prebivali v nehumanih razmerah. Edino pravilno je, da se ilegalne
migrante, ki so po balkanski poti nezakonito vstopili v Slovenijo, vrne nazaj na
Hrvaško in naprej v Bosno in Hercegovino. Še bolje bi bilo, da so deportirani nazaj
v države izvora. Do takrat pa lahko samo upamo, da bo tudi Slovenija dodana na
seznam za migrante ne-varnih držav, s čimer bi se lahko hitro rešili vseh tegob in
nevarnosti, ki jih s seboj prinaša nekontrolirana migracija.
Drugo poročilo je posredoval državni sekretar na notranjem ministrstvu Franc
Kangler. Tudi ta je bil objavljen v Slovenskih novicah.
Državni sekretar na notranjem ministrstvu Franc Kangler je nenapovedano
obiskal center za tujce v Postojni po tem, ko je vse več nevladnih organizacij
opozarjalo na nevzdržne razmere in kršitve pravic tam nastanjenih ljudi.
Kangler je na twitterju zapisal, da se je med drugim pozanimal o tedenskem
jedilniku za nastanjene v centru in objavil fotografijo jedilnika. Pri tem je
nadomestno predsednico SD Tanjo Fajon in poslanca Matjža Nemca povabil tja

na kosilo in ju nekoliko posmehljivo vprašal, ali je jedilnik kaj slabši kot v dragih
bruseljskih restavracijah.
Kot primer navajamo jedilnik za soboto, 22. avgusta 2020:
Zajtrk: kruh z margarino in medom, mleko, melona. Kosilo: gobova juha, piščančji
filet na žaru z zelenjavno omako, krompir, mešana solata. Večerja: Zelenjavna
rižota, kruh, čaj.
Drugi dnevi imajo podoben jedilnik.
Komentar AM:
Vsekakor bi bil marsikateri slovenski upokojenec, ki je vse življenje trdo delal in
mu ni niti na misel prišlo, da bi nezakonito prečkal kako državno mejo, srečen, če
bi si lako privoščil tako hrano. Tudi to je potrdilo, da vsa slovenska levica temelji
na laži in obrekovanju in ji ni verjeti niti toliko, kolikor je za nohtom črnega.

