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PLAVU SI, ANI NEVÃ•M JAK ...
StÅ™eda, 12 Ä•ervenec 2017

Dal&scaron;í mimoÅ™ádná flotila lodí neziskovek se blíÅ¾í k italským bÅ™ehÅ¯m. Phoenix jiÅ¾ zakotvila na Sicílii v Trapani. V
italských pÅ™edstavitelÅ¯ do Estonska na sjezd EU byl naprosto zbyteÄ•ný - invaze pokraÄ•uje. Podívejte se ostatnÄ› na mapy
dne&scaron;ní pozice lodí NNO, 12. 07. 2017.

Migranti. (ilGiornale) Invaze z Afriky pokraÄ•uje plným proudem

LodÄ› neziskovek plují houfnÄ› k italským bÅ™ehÅ¯m. DvÄ› lodÄ› italské NámoÅ™ní hlídky z ostrova Lamperusa smÄ
SAR. (marine traffic) VÄ•era bylo zachránÄ›ných 2700 migrantÅ¯ ve dvaceti akcích koordinovaných pobÅ™eÅ¾ní stráÅ¾í. Dnes
probíhají záchranné akce zahrnující 3677 osob. Byly také je&scaron;tÄ› spatÅ™eny Ä•tyÅ™i Ä•luny a bylo pÅ™ijato SOS na pom
plavidlu, na kterém by mÄ›lo být asi 900 migrantÅ¯. Dne&scaron;ních zákrokÅ¯ se zúÄ•astnila loÄ• italské NámoÅ™ní hlídky
Peluso, která pÅ™istála dnes ráno v Pozzallo na Sicílii se 481 lidmi. Dále loÄ• Phoenix (NNO) se 423 migranty na palubÄ›
doplula opÄ›t na Sicílii do Trapani. Dal&scaron;í lodÄ› NNO: Open Arms smÄ›Å™uje se 403 lidmi na palubÄ› do pÅ™ístavu A
na Sicíli , Aquarius s 860 lidmi pluje do Brindisi v Apulii, Vos Prudence s 935 lidmi do pÅ™ístavu Salerno v Kampánii a Vos
Hestia, vezoucí 577 migrantÅ¯, pluje do pÅ™ístavu Vibo Valentia v Kalábrii ... Dále odplouvá na stanovi&scaron;tÄ› na
Maltu Minden, kde jiÅ¾ kotví See Fuchs, Sea Watch, Golfo Azzurro. V tuto chvíli jsou pÅ™ed libyjskými bÅ™ehy lodÄ› NNO
JUVENTA a SEA EYE a pomocné plavidlo AUDUR. TakÅ¾e staÄ•í jen seÄ•íst&hellip;Vypadá to, Å¾e Itálie má kdesi
schovanou kouzelnou pumpiÄ•ku a nÄ›jaký démon ji vÅ¾dy pÅ™es noc nafukuje. Jinak si to uÅ¾ opravdu neumím vysvÄ›tlit!

Sea Eye nakládá. (fb)http://gds.it/2017/07/12/emergenza-migranti-in-arrivo-piu-di-3000-sbarchi-anche-a-pozzallo-etrapani_694918/

Fialová stopa: Sea Eye a Audur. Modrá Juventa. To jsou NNO lodÄ›, které se stále nachází pÅ™ed Libyí. (Marine
traffic) Invasione continua ... (Giornale di Sicilia)

Takto vypadal lov NNO v posledních 3 dnech. (Marine Traffic)
To, Å¾e pro neziskovky nastanou Å¾nÄ›, jsem pochop
pondÄ›lí, kdyÅ¾ bylo vidÄ›t, jak se zaÄ•ínají shlukovat na urÄ•itém místÄ› jako ,,lovci na posedu" a to dokonce v teritoriálnách
vodách Libye (limit je 20 NM) ... Tak je&scaron;tÄ› kousek, aby tam mohli pÅ™í&scaron;tÄ› rovnou doplavat!

10.07.2017 Phoenix 11,7 NM od Libye. (Marine tTaffic) Aquarius 13 NM od Libye. (Marine Traffic) Vos Prudence 13 NM
od Libye. (Marine Traffic)
Migranti jsou z celé Afriky ... ani jeden uprchlík z války...
Exodus z Libye k italským bÅ™ehÅ¯m pokraÄ•uje v
nezmen&scaron;ené míÅ™e. Je to invaze, kterou se vládÄ› a Evropské unii nedaÅ™í zastavit. Nelegální imigranti proudí k
libyjskému pobÅ™eÅ¾í ze v&scaron;ech Ä•ástí Afriky a pak se pokou&scaron;í na provizorních a rozpadajícíh se Ä•lunech dosta
se do Itálie, která se jeví jako bezpeÄ•né útoÄ•i&scaron;tÄ› se snadným vstupem a nadále se pak pokusit o postup do zemí
severní Evropy.
ÄŒísla nám v&scaron;ak Å™íkají, Å¾e vÄ›t&scaron;ina z tÄ›chto zoufalcÅ¯ zÅ¯stává v Itálii. Podle minister
vnitra, regionem, který má více migrantÅ¯ zÅ¯stává Lombardie (13%), pak Lazio (9%), Campania (9%), Piemont (8%),
Benátsko (8%), Emilia Romagna (8%), Toskánsko (7%), Puglia (7%) a Sicílie (7%). ÄŒísla v&scaron;ak budou brzy
vy&scaron;&scaron;í, protoÅ¾e ministr vnitra Marco Minniti bude muset vyÅ™e&scaron;it novou vlnou nelegálních imigrantÅ¯,
kteÅ™í v tÄ›chto hodinách pÅ™istávají u italských bÅ™ehÅ¯. zdroj: MONIKA PILLONI
https://www.kudlanka.cz
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