Menekültpolitikai programunk
Mielött feltárnánk a kormány – tudatos – félreinformálását, ismerkedjünk meg
elöször a fogalmakkal:
Menekült (refugees)
Menekült az aki a „genfi konvencio“ szerinti okokból : származási, vallási,
nemzetiségi, vagy politikai okokból hazáját elhagyta és országa védelmét nem
veheti vagy nem akarja (a menekülés okaiból) igénybe venni.
Migráns, Wander (vándorló) Immigrant (bevándorló)
Egy személy aki az életközpontját szabad akaratából gazdasági, politikai vagy
kulturális okból egy idegen országba helyezi át anélkül, hogy ezen okokból
bármelyikben is veszélyben lenne.
Asylant, Asylum seeker (menedékkérö)
Minden menekültnek be kell adnia az asyl kérelmet ami alapján lesz elbirálva
hogy milyen státuszban kapja meg a tartózkodási engedélyt, vagy pedig az
megtagadásra kerül és az országot el kell hagynia. Csak ezután az eljárás után
derül ki, hogy valaki a „genfi konvenció“ szerint megfelel-e a menekült
státusznak
Minden menekült bevándorló, de nem minden bevándorló menekült
Pl. Ha egy menekült megadja azt az okot hogy „kevés a pénzem és sokat
éhezem“ akkor nagy valószinüséggel nem kap menedék jogot. Ha viszont
hitelesen igazolja, hogy „szétlötték a városom, megölték a családom és az én
életem is nap mint nap veszélyben van“ akkor rá a “genfi konvenciót“ fogják
alkalmazni és az adott ország menedéket biztosit az életveszély elhárulásáig.
Genfi Konvenció : http://www.unhcrcentraleurope.org/hu/informacioforrasok/egyezmenyek/menekultugyiegyezmeny.html
Ennyit a fogalmakról.
Most nézzük a kormány teljesen elferditett „információit“ melyeknek semmi
más alapja nincs mint a saját pozició erösitése a népesség félelemkeltése árán.

Miután a geográfiai sajátosságok által a vándorlók Olaszországban és
Görögországban lépnek elöször EU földre, igy nyilván ott van a legnagyobb
torlódás. Itt kell lefolytatni azt a vizsgálatot ami alapján a kérelmek el lesznek
birálva és eldöl hogy a vándorló „menekült“ lesz-e vagy csak be szeretne
vándorolni egy jobb élet reményében. El lehet képzelni mi folyhat ott, mig a
hatóságok kétségbe esve probálják ki deriteni ki, honnan és miért jött (föleg ha
vissza emlékezünk mennyi azonositó papirt találtak eldobálva)
Nos lassan de azért valami eredmény már van és több 100.00 emberröl már
kiderült hogy maradhat-e vagy mennie kell.
Most jön a „rettegve“ emlegetett Kvóta:
Védjük a határainkat, ez rendben.
Betartjuk az uniós rendeleteket, ez is rendben.
Nem akarunk muzulmán emberekkel együtt élni, ez érthetö.
De a felesleges riogatás 100.000 migráns betelepitéséröl már nincs rendben.
Egy idézet szerint:
„Attól is lehetne tartani, hogy a következő években a mostani tízezres létszám
után akár egy Szeged nagyságú városnak megfelelő mennyiségű embert is
ideküldhetnek“ (Hoppál Péter)
Itt ügyebár kb.160.000 emberröl beszélnek (Szeged lakossága)
Nos erröl szó sincs.
Az ilyen és hasonló propaganda ijesztgetésekkel ápolja a kormány a félelmet a
lakosság körében, igy terelve el a belpolitikai botrányokról a figyelmet.
A tények a következök:
Összesen 160.000 elismert menekültröl van szó akiket Görögországból és
Olaszországból szét kell(lene) osztani az EU-országok között. Ne keverjük össze
az összes eddig beáramlott migránssal ezeket a számokat. A becslések szerint
1,5 millio emberröl van szo, akikröl még mindig nem tudni, hogy egyáltalán
jogosultak-e a menekült státuszra. A többségüknél ez több mint kétséges, tehát
ezek eleve kiesnek a számtanból.
A 160.000 menekült kvóta szerinti elosztása után Magyarországra 1294 ember
jutna. Magyarországon van 19 megye, igy megyénként 68 migránst kellene
elhelyeznünk az EU javaslata szerint.
Ha belegondolunk abba, hogy 10 milliárd Forintot adott ki a kormány a kvóta
ellenes kampányra, akkor ebböl a pénzböl minden menekülö mellé két rendört
is állithattunk volna, ha már ekkora a riadalom.

Arról nem is beszélve, hogy eddig 7,5 ezer letelepedési kötvényt adtak el, szinte
kizárólag muzulmán vagy buddhista vallású embereknek. Hogy a kötvény
mekkora terhet jelent az elkövetkezö 5-6 évben a magyar államnak, azt csak az
tudja aki ismeri a kötvény jogait: A kötvényvásárlásra forditott 200-300 ezer €
öt év után visszajár.
Ugyanakkor következö példa azt is mutatja hogy a kvóta elosztásnak semmi
értelme és csak egy kétségbeesett probálkozás a probléma megoldására:
Lettországra – a kvóta szerint – 631 menekült jutott. Ebböl, az utolsó
hónapokban, 23 embert át is vettek.
Két héttel a megérkezésük után ebböl 21 en eltüntek. Nem hivatalos források
szerint mindannyian Németországba mentek.
Ebböl levonhatjuk azt a következtetést, hogy ez a – kvóta szerinti –
rendelet/elgondolás saját magát fogja kivégezni.
Nem a migrációra, igen a humanitárius segítségre.
A „Magyar Alternativa“ szerint át kell venni az EU kvóta szerint javasolt 1294
igazolt háborus menekültet, hogy magyarország lekerüljön végre a
nemzetközi „fekete listáról“ és ezzel is biztositsa további teljes jogú EU
tagságát, valamint bizonyitsa a világnak hogy a magyar emberek is kiveszik a
részüket a humanista segitségnyujtásból. A menekült státusz 2 évre szól, mely
hosszabitható, de maximálisan az adott háború befejeztéig érvényes.
Már kaptunk a történelemtöl egy nagy pofont amiért a végsökig kiálltunk egy
vesztett ügy mellett……ne tartsuk oda most a másik arcunkat is.
Ugyanakkor:
Nem „csinálunk“ arra az asztalra ahonnan a kaját kapjuk. Mi az EU tól a
menekültek pedig tölünk. Amennyiben a befogadott menekült visszaél a
befogadó ország jóindulatával es törvényellenesen jár el, - a német eljárással
ellentétben (ott ejnye-bejnye jár) - a bünözö menekült automatikusan elveszti
menekült státuszát és azonnali kiutasitásra kerül, vagy ha ez nem lehetséges,
ugyanabban a büntetö eljárásban részesül mint amit befogadó ország törvénye
elöír. Magyarország nem tartozik a gazdagabb államokhoz, igy nem is lehet
elvárni, hogy házakat, lakásokat épitsünk a menekültek számára (erre át
lehetne alakitani egy két elhagyott laktanyát, épületeket, stb.) A humanitárius
követelményeknek eleget tesz az ország, hiszen a menekültek háború elöl
biztonságban vannak.

Végezetül, ugyan túl büszkék nem lehetünk rá, lássuk be: Jelenleg nem
Magyarország a menekültek álma és ezért nem valószinü, hogy nálunk is
németországi viszonyok fognak uralkodni……………….
Viszont, hogy nekünk milyen fontos az EU, arról olvashattok egy másik
rovatban.
Lehet tiltakozni, lehet szervezkedni, lehet másokat meggyözni vagy támogatni
és végsö soron lehet másra szavazni. Ha elegen teszik és gondolják ezt, akkor
másképp fognak menni a dolgok. Ha nem, akkor ez marad. Nem azért mert
diktatura van, hanem azért mert ez tetszik, ez jó, ez elég nekünk…(Török Gábor
politológus)

