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LOÄŽ GENERACE IDENTITY SMÄšREM K LIBYI
ÃšterÃ½, 01 srpen 2017

PÅ™etiskuji podstatnou Ä•ást rozhovoru, který v pátek 14. 7. 17 Monika Pilloni mÄ›la v televizi s italským mluvÄ•ím hnutí
Generace Identity - Lorenzo Fiatou. Ten na její otázky odpovídal o plánovaném projektu DEFEND EUROPE a
pÅ™edev&scaron;ím o lodi C-Star a plánech, které s ní mají. Nu, poÄ•káme si na výsledek. Pokud dokáÅ¾e posádka jedné
stateÄ•né lodiÄ•ky více neÅ¾ diplomacie EU, tak smeknu. (Bylo to v&scaron;ak nakonec v&scaron;echno jinak... - bohuÅ¾el).
Ale zpÄ›t k onomu prvotnímu lánu:

LoÄ•, která se jmenuje C-Star, pluje pod vlajkou Djibuti smÄ›rem na Sicilské pobÅ™eÅ¾í, nyní by se mÄ›la nacházet poblíÅ¾
Egypta. Je dlouhá skoro 40 metrÅ¯ a mÅ¯Å¾e mít posádku 30 lidí. S touto lodí je moÅ¾né zÅ¯stat na moÅ™i více neÅ¾ 30 dní.
Bude na ní pÅ™ibliÅ¾nÄ› 12 aktivistÅ¯ a zbytek bude profesionální posádka, která bude na lodi pracovat, ale nemá s
GENERACÍ IDENTITY vÅ¯bec nic spoleÄ•ného. PÅ™í&scaron;tí týden by mÄ›la C&ndash;Star dorazit do Katánie a za pár dní
na to mÅ¯Å¾eme vyplout. Chceme udÄ›lat to, Å¾e poplujeme do pátrací a záchranné oblasti (SAR), budeme monitorovat lodÄ›
neziskovek a nahla&scaron;ovat jakoukoliv jejich zakázanou aktivitu. Chceme zahájit spolupráci s Libyjci, abychom
mohli najít lodÄ› pa&scaron;erákÅ¯ dÅ™íve, neÅ¾ je najdou lodÄ› neziskovek, aby se tak mohli zatknout viníci a imigranti mohli
odvezeni zpÄ›t. TakÅ¾e chcete za spolupráce s libyjskou hlídkou fungovat v libyjských teritoriálních vodách, abyste mohli
spatÅ™it loÄ• pa&scaron;erákÅ¯ dÅ™íve neÅ¾ neziskovky ... A co pÅ™esnÄ› v takovém pÅ™ípadÄ› hodláte dÄ›lat? Chceme d
spolupráci s Libyjskou NámoÅ™ní hlídkou z Tripolisu pro pÅ™ípad, jestliÅ¾e najdeme loÄ•ku pa&scaron;erákÅ¯ s naloÅ¾eným
imigranty, abychom jim mohli poskytnout první pomoc a zachránit jejich Å¾ivoty. A hlavnÄ› zavolat NámoÅ™ní hlídku aby
pÅ™ijela, pÅ™evzala loÄ•ku, mohla zatknout pa&scaron;eráka - jestliÅ¾e bude pÅ™ítomen, aby odvezli zpátky imigranty, zniÄ•
loÄ•ku pa&scaron;erákÅ¯, poté, co se imigranti pÅ™emístí na jiné bezpeÄ•né plavidlo. My se snaÅ¾íme dostat do pÅ™ímého
kontaktu s NámoÅ™ní hlídkou z Tripolisu, coÅ¾ není tak jednoduché - zatím jsme mÄ›li pouze nepÅ™ímé kontakty, oni vÄ›dí o
na&scaron;em pÅ™íjezdu, ale je&scaron;tÄ› jsme nemÄ›li to &scaron;tÄ›stí, mluvit pÅ™ímo s nimi. JestliÅ¾e s nimi nezískáme
kontakt je&scaron;tÄ› pÅ™ed vyplutím, tak si s nimi pojedeme promluvit pÅ™ímo do Tripolisu. Jakmile se dostaneme do pátrací
a záchranné oblasti, tak bude v kaÅ¾dém pÅ™ípadÄ› jednoduché s nimi mluvit pÅ™es zaÅ™ízení, které máme na lodi.
Ta
Generace identity prakticky zavolá Libyjskou námoÅ™ní hlídku, a celá operace se bude vyvíjet dle platných dohod a
pÅ™edpisÅ¯ a nebude se dít nic nezákonného. DÄ›kuji ti Lorenzo za tvoji ochotu, v ÄŒeské republice mnoho lidí se zájmem
sleduje vá&scaron; projekt. Mimo jiné ... i v ÄŒechách existuje hnutí Generace Identity ... chce&scaron; pÅ™idat
je&scaron;tÄ› nÄ›jakou zprávu? Ano, chci pozdravit aktivisty z Generace Identity v ÄŒeské republice. Pak, jestliÅ¾e tyto mise
budou mít dobrý výsledek, bude moÅ¾né roz&scaron;íÅ™it posádku lodi - moÅ¾nost pro v&scaron;echny. Chceme docílit toho,
aby na této lodi mohlo být zastoupení v&scaron;ech státÅ¯.
MONIKA PILLONI
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