Je za petimi uboji migrant,
prebežnik in ali je sploh
res?

Precej različno mediji v Bosni, na Hrvaškem in v Sloveniji
poročajo o intervju s predstavnikom policije BiH Mujom
Koričićem, v katerem je ta gledalcem v BiH pojasnjeval
precejšnje težave, ki jih imajo v BiH in še posebej Bihaču
zaradi velikega števila migrantov in protestov ljudi, ki so
“pravico” začeli jemati v svoje roke s preprečevanjem
avtobusnih in železniških prevozov. V pogovoru je Koričić
pojasnil, zakaj je pomembno policijsko preverjanje identitete
migrantov (posnetek je dostopen tukaj) tudi s podatkom, da so
pred 15 dnevi policisti v BiH na nekem košarkaškem igrišču
odvzeli prostost migrantu, za katerega so ugotovili, da je
osumljen uboja petih ljudi v sporu med migranti v Makedoniji.
Koričić uporablja v pogovoru le termin migrant in migranti.
Ali je kak umor petih ljudi v Makedoniji sploh bil, še ni
jasno. Tisk v BiH (Dnevni avaz) je objavil, da je informacija
o takšnem dogodku v Makedoniji napačna in da policija
preverja, ali se je zgodilo v Grčiji.
Jutarnji list na Hrvaškem je po pogovoru s policijskim šefom v
BiH poročal, da je bil med migranti, ki poskušajo vstopiti na
Hrvaško, prijet osumljeni množičnih umorov. Tako so objavili
naslov:

V Bosni so poročali o migrantu, ki je osumljen uboja petih
ljudi v Makedoniji. Tako:

V Sloveniji pa smo izvedeli, da je migrant v Bosni prebežnik
in da je obtožen vpletenosti v uboje prebežnikov v Makedoniji,
ki so umrli med pretepom. Takšna je verzija naše javne
televizije, ki je povzeta po hrvaški tiskovni agenciji in po

poročanju javne televizije so v BiH napovedani celo dodatni
ukrepi proti vsem prebežnikom, o čemer sicer mediji na
Hrvaškem in v BiH niso kaj posebej poročali, vsaj opazil
nisem. Pa tudi Mujo Koričić ni govoril o dodatnih ukrepih.
Pojasnjeval je, zakaj je nujno običajno policijsko delo, da bi
ljudem zagotovili varnost. Takšna je verzija dogodka, ki jo
ponuja javna televizija:

Časopisi v Bosni danes poročajo, da bi se naj sumi o udeležbi
22 letnega Afganistanca v umoru petih migrantov, za katere bi
naj policija izvedela od drugih migrantov, ne potrdili in da
takšnega poboja v Makedoniji tudi ni bilo, mogoče pa je, da se
je zgodil v Grčiji, kar policija še preverja.

