Šest migrantov do Maribora,
tehnične ovire niso ovira
Srbsko podjetje je ta teden začelo postavljati dodatnih 40
kilometrov ograje na meji s Hrvaško, ki jo je naročila vlada.
Policija išče dodatne varuhe meje. Policijska poročila pa
kažejo, da že postavljene ograje niso posebej učinkovite, ker
preko njih množično prihajajo migranti. Meja pa seveda
prečkajo tudi tam, kjer ovir ni. V zadnjih dveh dneh so kar
šest migrantov odkrili, ko so prišli do Maribora. Enega na
vlaku na Ptuju. Veliko migrantov pa so policisti našli tudi,
ko so jih tihotapili v tovornjakih in avtomobilih.

Prevažale bolj tuje sile
Po nekdanji evropski kandidatki (ZL)SD Lidiji Mavretič in
njenem soprogu Marku Hraniloviču, in po prosilcu za azil iz
Pakistana Muhammadu Aminu, ki so jih policisti že pred časom
ujeli pri tihotapljenju migrantov, so zadnji teden zaznamovali
bolj “tuji” prevozniki. Pri Zemunski vagi so policisti
ustavili dva avtomobila, v katerih je bilo devet državljanov
Egipta in pet iz Sirije. Vozila sta državljan Norveške in
Palestinec, ki ima urejen status v drugi evropski državi, so
opozorili iz policije. Oba čaka kazenska ovadba. Da tujci za
prevoze ne skrbijo le pri Ilirski Bistrici, pa se je pokazalo
v sredo popoldan na avtocesti v Pomurju, kjer so policisti
ustavili Hondo in Citroena C5. Voznik Honde je ušel, ni pa to
uspelo dvema državljanoma Srbije, ki sta vozila Citroena.
Skupaj so tihotapili sedem državljanov Turčije. Oba Srba sta
se znašla v priporu. Voznika Honde še iščejo

Migranti v Mariboru in na Ptuju
Policija je zadnje dneve poročala o celi seriji primerov, ko
so ujeli migrante, ki so iz Hrvaške prišli preko “tehničnih
ovir”. Ograj torej. To najbrž kaže, da te ograje niso
učinkovite ali pa, da so slabo varovane in da bodo dodatni
varuhi meje koristni. Ko bodo postavili še 40 kilometrov
ograje, bo zavarovanih okoli 220 kilometrov ali kakšna
tretjina meje proti Hrvaški. Da za zdaj ne pomaga, pa kaže,
ker so v Trgovišču, na območju Ormoža, policisti ta teden
prijeli dva Pakistanca, ki sta v državo prišla preko teh
začasnih tehničnih ovir. Ko so nekaj pozneje iskali, kje sta
ta Pakistanca vstopila, so tam naleteli še na državljana
Maroka in Alžirije. Še sedem tujcev, ki so tudi prišli preko
“začasnih tehničnih ovir”, so prijeli pri Loperšicah: dva
državljana Irana in pet Afganistancev. Dalj je prišel
Palestinec, ki so ga odkrili na železniški postaji na Ptuju,
ugotovili so, da je v državo vstopil na območju Središča ob
Dravi čez “tehnične ovire”. V Ormožu je potem vstopil na
mednarodni vlak med Budimpešto in Ljubljano. Ko so ga na Ptuju
opazili policisti, je poskušal pobegniti, a mu ni uspelo. Ker
je zaprosil za mednarodno zaščito, so ga odpeljali v Azilni
dom. V središču ob Dravi pa so prijeli Alžirca, ki je v državo
prišel po železniških tirih in je v postopku vračanja Hrvaški.
Na Gruškovje so s pomočjo merilca CO2 in detektorja srčnega
utripa v tovornem vozilu turških registrskih oznak našli pet
Afganistancev, ki so jih takoj vrnili hrvaškim policistom. Na
avtobusni postaji v Mariboru pa so prijeli državljana Sirije
in Irana, ki sta tudi prišla preko “začasnih tehničnih ovir”,
v Ormožu šla na avtobus in se pripeljala v Maribor. V drugem
največjem mestu pa so isti dan na Ptujski cesti prijeli še
štiri mladoletne Afganistance, ki so vsi zaprosili za
mednarodno zaščitno v naši državi in so že v azilnem domu.

To je le drobec iz policijskih poročil zadnjih dni, ki kaže,
da se nadaljuje dogajanje, ki ga prikazuje grafika:

