Πάνω
από
2
εκατομμύρια
ανώνυμες χρεωστικές κάρτες
αξίας 1,55 δισ. ευρώ ΚΑΘΕ
ΜΗΝΑ
μοιράστηκαν
σε
μετανάστες
Πάνω από 2 εκατομμύρια μετανάστες
έλαβαν ανώνυμες χρεωστικές κάρτες
αξίας 1,55 δισεκατομμυρίων ευρώ
ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ, σύμφωνα με την Ουγγρική
κυβέρνηση.
«Πάνω από δύο εκατομμύρια μετανάστες έλαβαν ανώνυμες
χρεωστικές κάρτες. Έτσι, ξοδεύτηκε 1,55 δισ. ευρώ» δήλωσε ο
Gyorgy Bakondi, επικεφαλής σύμβουλος ασφαλείας του
Πρωθυπουργού της Ουγγαρίας σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό
σταθμό Μ1.

Όπως
αναφέρεται
στην
ιστοσελίδα
της
Ουγγρικής
Κυβέρνησης KORMANY, ο Bakondi είπε πως οι κάρτες είναι
παράνομες, επειδή οι Ευρωπαίοι πολίτες δεν μπορούν να κατέχουν
ανώνυμες τραπεζικές κάρτες που να μην ελέγχονται και δεν έγινε
καμία διαδικασία δημόσιων συμβάσεων για την έκδοσή τους

«Η λύση αυτή, που δεν έτυχε επεξεργασίας και είναι παράνομη,
αποτελεί μέρος της προσπάθειας που καταβάλλει η Ευρωπαϊκή

Ένωση να νομιμοποιήσει την παράνομη μετανάστευση, χορηγώντας
την visa του μετανάστη και την δημιουργία νόμιμων οδών
μετανάστευσης, δημιουργώντας μεγάλο κίνδυνο ασφάλειας, στο
σύστημα υγείας, με συνέπειες στην οικονομία και τον πολιτισμό
για τους Ούγγρους και τους Ευρωπαίους πολίτες» είπε ο
σύμβουλος ασφαλείας της Ουγγρικής κυβέρνησης.

Κατά την άποψη του Gyorgy Bakondi, η ΕΕ
δεν επιθυμεί να σταματήσει την παράνομη
μετανάστευση, αλλά να την νομιμοποιήσει.
«Όμως, η Ουγγαρία δεν συμφωνεί με αυτό. Η θέση της Ουγγαρίας
είναι πως το πρόβλημα δεν πρέπει να εισαχθεί στην Ευρώπη, αλλά
αντίθετα, πρέπει να παραχθεί βοήθεια ώστε το πρόβλημα να λυθεί
στην ρίζα του» τόνισε ο Gyorgy Bakondi.

Ο Gyorgy Bakondi πρόσθεσε πως ο καλός καιρός έχει οδηγήσει
στην αύξηση του αριθμού των μεταναστών που ακολουθούν την
Βαλκανική οδό.

ΚΑΙ ΕΔΩ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΟΥΝ ΜΟΙΡΑΣΘΕΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΚΑΡΤΕΣ..

ΚΟΙΤΑΞΤΕ ΤΙ ΚΑΝΟΥΝ !!! ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ… ΘΑ ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΤΟΝ
ΚΑΝΑΠΕ Η ΘΑ ΕΡΘΕΤΕ ΣΕ ΕΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ Ε.ΣΥ. ΝΑ ΕΝΩΘΟΥΜΕ ΝΑ
ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ;;; ΘΑ ΨΗΦΙΣΕΙΣ ΤΑ
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Αναπαραγωγή του άρθρου μπορεί να γίνει μόνο με ξεκάθαρη
αναφορά στην πηγή CosmoStatus και χρήση live link.
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Φαινομενικά, οι ηγέτες της ΕΕ τάσσονται κατά της παράνομης
μετανάστευσης, αλλά ταυτόχρονα κάνουν τα πάντα για να
εξυπηρετήσουν τους παράνομους μετανάστες και τις ΜΚΟ που
ασχολούνται μαζί τους.
Οι Υπουργοί Εξωτερικών της Τσεχίας, της Ουγγαρίας, της
Σλοβακίας και της Πολωνίας συναντήθηκαν στη Μπρατισλάβα με τον
Γάλλο Υπουργό Εξωτερικών Jean-Yves le Drian για να συζητήσουν
το μέλλον, την ασφάλεια
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

και

την

ανταγωνιστικότητα

της

Οι Υπουργοί των χωρών της Ανατολικής Ευρωπαϊκής Ένωσης είπαν
πως είναι καιρός να σταματήσει η ΕΕ την οργανωμένη
μετανάστευση, καθώς μετά την ήττα του Ισλαμικού Κράτους,
χιλιάδες πρώην μισθοφόροι τρομοκράτες προσπαθούν να εισέλθουν
στην Ευρώπη, ενώ χιλιάδες άλλοι μετανάστες έχουν εγκλωβιστεί
στα Βαλκάνια, περιμένοντας να αποκτήσουν πρόσβαση στην Ευρώπη.

Την ίδια ώρα, ο Ιταλός Υπουργός Εσωτερικών Matteo Salvini
δήλωσε πως αυτός αποφασίζει για το ποιος θα εισέρχεται στη

χώρα.

«Ο Υπουργός Εσωτερικών έχει αρμοδιότητα για την δημόσια
ασφάλεια και αυτός επιτρέπει τις αφήξεις. Έχω την εξουσία να
αποφασίζω. Τα λιμάνια εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργού,
είτε σας αρέσει είτε όχι. Οι Ιταλοί με πληρώνουν για να τους
υπερασπίζομαι και εγώ το κάνω» είπε ο Ιταλός Υπουργός.

Επίσης πρόσθεσε πως, είναι μεγάλος ο κίνδυνος να είναι γεμάτα
με τρομοκράτες τα πλοία που έρχονται στην Ευρώπη από την
Βόρειο Αφρική και γι’ αυτό θα πρέπει να απαγορευτεί ο
ελλιμενισμός στην Ιταλία των πλοίων που προέρχονται από εκεί.

«Δεν υπάρχουν αφίξεις (σ.σ. παράνομων μεταναστών) χωρίς άδεια.
Φέτος περιορίστηκαν οι θαλάσσιες αφίξεις κατά 92%, ενώ
μειώθηκαν στο μισό οι πνιγμοί και οι αγνοούμενοι. Η αυστηρή
και ξεκάθαρη πολιτική αποδίδει» είπε ο Matteo Salvini. (ΣΤΑ
ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ ΟΜΩΣ ΣΑΜΟ, ΛΕΣΒΟ, ΧΙΟ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η
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ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΤΟΥΣ ΒΡΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΟΥ;;; ΤΟΤΕ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΛΙΓΟ
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Την ώρα που η Ευρώπη κατακλύζεται από παράνομους μετανάστες,
στην Ισπανία, το δεξιό αντιμεταναστευτικό Κόμμα VOX, που έχει
σύνθημά του το «κάνουμε την Ισπανία ξανά μεγάλη», αποκλείστηκε
από τις τηλεοπτικές εμφανίσεις.

Οι Ισπανικές Αρχές επεσήμαναν πως ο αποκλεισμός του κόμματος

από την τηλεόραση αποτελεί παραβίαση του εκλογικού
θέμα όμως περιπλέκεται, καθώς το VOX σήμερα δεν
κανέναν εκλεγμένο βουλευτή και άρα δεν δικαιούται
μέρος στο debate. Όμως οι δημοσκοπήσεις του δίνουν
ποσοστά για τις εκλογές της 28ης Απριλίου.
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Την περασμένη Πέμπτη, ο Διοικητής της Ρωσικής FSB Alexander
Bortnikov δήλωσε κατά τη διάρκεια διεθνούς συνεδρίου για την
τρομοκρατία πως 1500 τρομοκράτες που πολέμησαν στη Μέση
Ανατολή έχουν εισέλθει στην Ευρώπη. Ο Ρώσος αξιωματούχος
πρόσθεσε πως οι τρομοκράτες που ανήκουν στο Ισλαμικό Κράτος
και την Αλ Κάιντα, στάλθηκαν στην Ευρώπη από τους αρχηγούς
τους για να συνεχίσουν τα τρομοκρατικά χτυπήματα.

Για τα προβλήματα που δημιουργούν οι δράσεις των ΜΚΟ στη
Μεσόγειο που «διασώζουν» παράνομους μετανάστες και στη
συνέχεια τους μεταφέρουν στην Ευρώπη, είχε μιλήσει ο
επικεφαλής της FRONTEX Fabrice Leggeri.

Ο Fabrice Leggeri είχε δηλώσει σε συνέντευξή του πως οι ΜΚΟ
που διασώζουν του μετανάστες ανοιχτά της Λιβύης ουσιαστικά
ενθαρρύνουν του λαθρέμπορούς να συνεχίσουν τις παράνομες
δραστηριότητές του και να κερδίζουν από τον επικίνδυνο διάπλου
της Μεσογείου.

Επίσης, είχε κατηγορήσει τις ΜΚΟ πως δεν συνεργάζονται
αποτελεσματικά με τις Ευρωπαϊκές υπηρεσίες ασφαλείας. Τόνισε
δε, πως το 40% των διασώσεων στη θάλασσα γίνεται από ΜΚΟ, οι
οποίες κάνουν αδύνατο τον έλεγχο των πηγών και των οδών της
μετανάστευσης, καθώς οι ΜΚΟ δεν συνεργάζονται.

Ποιοι είναι αυτοί που προωθούν και χρηματοδοτούν τις δράσεις

των ΜΚΟ;
Γιατί η ΕΕ έδινε χρήματα στις ΜΚΟ που ασχολούνταν με τους
μετανάστες, αντί να τα δίνει στις κυβερνήσεις των χωρών που
δέχονταν τα κύματα των μεταναστών;
Γιατί οι ΜΚΟ αγωνίζονται να γεμίσουν την Ευρώπη με ανθρώπους
από την Ασία και την Αφρική;
Γιατί η ΕΕ στέκεται αδύναμη μπροστά στις ΜΚΟ;

Αναπαραγωγή του άρθρου μπορεί να γίνει μόνο με ξεκάθαρη
αναφορά στην πηγή CosmoStatus και χρήση live link.
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