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Вучићевој политици прети крах пред мигрантском кризом, али тај крах прети и
Србији. Илегални мигранти нису избеглице, а ЕУ би да Србију претвори у гето
имиграната. Сиромашна земља нема снаге да буде уточиште десетинама хиљада
миграната, распашће се њен социјални и правни поредак. Супротстављање враћању
миграната би зауставило преговоре о приступању Србије ЕУ. Па шта, Србија и онако
никад неће ући у ЕУ.

  

Аравијско море све потопи!

  

Његош

  

Свима нам је жао избеглица које морају да беже из своје отаџбине. Може ли им се
помоћи? По нешто се може. Ко то може? Колико? Како? Где? Чиме? Докле?

  

Србија још увек није решила проблем свих избеглих и расељених лица током ратова на
подручју бивше Југославије. Како може одједном пружити уточиште десетинама, можда
и стотинама хиљада илегалних миграната с других континената које би нам Европска
унија радо све увалила.

  

Мигранти у Европи

  

Мигранти са Блиског Истока и севера Африке желе да се докопају богатих земаља ЕУ и
тамо настане. Талас миграната се кроз Турску преко Грчке и Македоније прелива у
Србију, из српске Војводине разлива у Мађарску и Хрватску. Затим се преко Словеније и
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Аустрије ваља до Немачке која имигрантима орочава уточиште на три године [1] , и до
скандинавских земаља и Британије. Током 2014. је укупни број миграната у ЕУ износио
280.000, а од јануара до августа 2015. их је регистровано још 350.000. У септембру је
процењено да их је од почетка године у ЕУ приспело 500.000
[2]
. Трећина свих миграната у Европу пристиже из Турске преко Грчке
[3]
. И у самој Немачкој је због огромног прилива миграната процес признавања уточишта
све дужи, па је тамо током априла било 200.000 миграната без решеног статуса
[4]
. Често се пробију у средњу Европу без икаквих личних докумената или са лажним или
спорним документима
[5]
.

  

  

Европљани огроман број миграната дочекују неприпремљени, чак без јединственог става
о проблему који им бије на врата. Правно обавезујуће квоте прихватања избеглица ће се
тешко применити [6] . Нису сви мигранти избеглице, нарочито не илегални мигранти,
колико год се бунио UNHCR. Расправља се о етичким схватњима тог проблема, баш као
што су пре хиљаду година преци данашњих Европљана расправљали о универзалијама.
Супротстављају се два става. Један је сентиментални став, на
основу којег се захтева да се мигрантима да уточиште и сва потребна помоћ. И српски
премијер је при овом ставу
[7]
. Други став је сасвим супротан, несентименталан, заснован на политичком и економском

реализму
. Типичан пример носиоца оваквог става у нашем региону је мађарски премијер Виктор
Орбан
[8]
.

  

Мигранти који беже у ЕУ по правилу игноришу потребу за стицањем сопственог правног
статуса избеглице или азиланта док не дођу до жељене земље. Примери су бројни и
деликтни [9] .
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Нормативни основи права на уточиште су бројни, међународног и националногсу
порекла. Највиши међународни акти су Општа декларација о правима човека  (чл. 14)
1948. г., К
онвенција о статусу избеглица
из 1951. г., 
Протокол о статусу избеглица
из 1967. г. Међународним прописима ОУН је право на уточиште дефинисано као људско
право. Ово је прихватио и 
Устав Р. Србије (чл. 57)
. У смислу Устава, према којем се право на уточиште остварује на законом прописан
начин у оквиру нашег националног права, Република Србија је основала 
Комесаријат за избеглице и миграције
и донела 
Закон о управљању Миграцијама
2002. г. и 
Закон о азилу из 2007. 
г
. Србија је са ЕУ закључила 2007. г. 
Споразум о реадмисији
.

  

  

Сиромашне земље Балкана немају могућности да саме реше проблем транзита огромног
броја миграната. За разлику од Бугарске [10] , Србија и Мађарска, а по свему судећи и
Хрватска и Словенија, пропуштале су у почетку мигранте који су пошли преко Турске и
Грчке и омогућавано им је да што брже дођу до границе наредне државе на путу ка
жељеној земљи уточишта. Међутим, Турска, Грчка и Македонија мигранте нису
регистровале, већ су их пропуштале ка наредној граници. 
Србија је прва 
регистровала
све мигранте, па их затим пропуштала ка земљама ЕУ. 

  

Легализација миграната у Србији
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http://www.unmikonline.org/regulations/unmikgazette/04serbian/SChri/SCUniversal_Declaration_of_Human_Rights.pdf
http://www.unhcr.rs/media/1951RefugeeConventionSer.pdf
http://www.unhcr.rs/media/1951RefugeeConventionSer.pdf
http://www.unhcr.rs/media/1967ProtocolRefugeeSer.pdf
http://www.ustavni.sud.rs/page/view/139-100028/ustav-republike-srbije#d2
http://www.kirs.gov.rs/articles/migo.php?type1=59&amp;lang=SER&amp;date=0
http://www.kirs.gov.rs/docs/Zakon_o_upravljanju_migracijama.pdf
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У контексту наступајућих догађаја, мора се обратити пажња на изјаве председника
Владе Мађарске од 15. 9. 2015. и председника Владе Р. Србије дате 17. 9. 2015. године,
непосредно пре ескалације проблема илегалних имиграната као проблема реда и мира у
замљама ЕУ. „Сматрамо да је Србија сигурна земља, а ако ои не прихвате азил тамо,
њихов захтев за азилом у Мађарској ће бити одбијен “, рекао је Виктор
Орбан [11] . Вучић
је о статусу миграната два дана касније дао важну изјаву. Најпре је навео да делимо
мигранте на две категорије - „економске мигранте“ и „избеглице из Сирије и Ирака“.
„Србија се понашала одговорно иако је само земља кандидат. 
Ми свакако нисмо прва земља у Европи у коју су они крочили, али Србија је прва
земља која је регистровала избеглице
(...) 
За нас ово није проблем Немачке, ово није проблем било које појединачне земље,
ово је проблем целе Европе и ми смо спремни да сарађујемо и са Немачком и са
свим земљама ЕУ да то питање решавамо
.
[12]
“

  

Сентиментални став српске Владе према мигрантима је нестао чим је портпаролка
Европске комисије Наташа Берто изјавила да ће ЕУ по основу Споразума о реадмисији
вратити у Србију имигранте који не буду добили уточиште у земљама ЕУ [
13]
. Одмах потом се огласио Европски комесар за избеглице Јоханес Хан. „
Србија је у септембру 2007. године преузела обавезу да на захтев држава чланица
прихвати и држављане трећих земаља или лица без држављанства, који су на
територију те чланице ЕУ ушли директно из Србије, у случају да су задовољена два
услова. 
Србија је обавезна да без посебних формалности прихвати та лица 
уколико она поседују, или су у време уласка поседовала визу или дозволу боравка
издату од стране Србије
, а потребно је и 
да су `на незаконит начин и директно ушла на територију државе чланице, након
што су боравила, или била у транзиту кроз територију Србије`
.“ Најава реадмисије из ЕУ је у Влади дочекана с неверицом
[14]
.
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  На путу преко Балкана мигранти су легални избеглички статус на тлу Европе стеклипрви пут тек у Србији. Пошто је мигрантима на својој територији Р. Србија легализоваластатус, она ће бити дужна да се бави и питањем изручења евентуално кривичноодговорних међу овим лицима [15] . Међутими, ако мигранти нису кривично одговорни,мораће да их прихвати у случају ускраћивања или отказивања уточишта у земљама ЕУка којима се пробијају. Они се у Европи масовно представљају као држављани Сирије,што је повод за сукобе с мигрантиима који заиста јесу из Сирије и сматрају да имајуприоритет у остварењу својих жеља. Уз то, чуди да у Србији поводом масовног приливаимиграната до сада није проглашена ванредна ситуација чак ни на територијамаопштина из којих су агресивно нарушавали погранични режим још почетком августа[16].  Нарочити проблем је настао када су мигранти из Србије почели да одбијају сарадњу смађарскимпограничним властима [17] . Мађарска је пре овог догађаја на решавањепроблема миграната потрошила 200 милиона евра, а од ЕУ добила помоћ од само 4милиона [18] . Тада је мађарска влада одлучила дадоследно према мигрантима примени средства правне државе ради завођења реда имира. Онемогућен је улазак једној групи миграната која је хтела да пређе у Мађарску награничном прелазу Хоргош кршећи режим преласка границе силом и без икаквих личнихдокумената [19] . Дан раније, ти људису „штрајковали глађу“, па увече клицали српском министру полиције. Сентименталностне може порећи чињеницу да су мигранти након једнодневног „штрајка глађу“,наоружани моткама и каменицама, напали мађарску полицију на мађарској територији[20], што је нашу јавност бираним речима обавестио портпарол мађарске владе ЗолтанКовач. Став мађарске Владе је јасан. Мигранти из Србије намеравају да илегално пређу границуМађарске. Они су извели оружани нападна територију Мађарске. Користили су децу као „живи штит“. Полиција није напала илегалне мигранте, већ они полицију. Има повређених полицајацакамењем које су користили мигранти. Мигранти крше међународне конвенције. Немогуће је установити њихов избеглички статус јер одбијају сарадњу с мађарским пограничним органима, не може се говорити о избеглицама, они су илегални имигранти. Мађарска успоставља режим правне државе. Против насилника ће се користити сварасположива средства. Илегални мигранти врше кривично дело са српске странегранице. Очекује се да српска власт успостави ред са српске стране границе. Градњазаштитне ограде је почела почетком јула договором са српском страном, српска странаје била укључена преко министра полиције и прослеђене су јој све потребнеинформације. Против илегалних миграната је мађарска полиција користила силусразмерну њиховом нападу. Мађарска полиција настоји да одбрани своју територију играницу. Починиоци кривичних дела ће бити кривично кажњени. Поступаће се у складу сбилатералним споразумима (са Србијом) и међународним конвенцијама. Постојепроцедуре за избеглице, не може се проћи илегално кроз три границе и онда тражитиизбеглички статус у Мађарској[21].  

  Пошто су заустављени приликом илегалног продора из Србије у Мађарску, мигранти сусе окренули Хрватској као транзитној земљи [22] , силом пробили полицијски кордон кодТоварника [23]  и демолиралисмештајни објект  већна први помен могућности да им се уточиште да у земљи у којој су привремено смештени[24]! Хрватска је одмах затворила границу према Србији[25]. Хрватски премијер је оптужио Србију да уошпте не чува границу[26]. Ни дан касније више од хиљаде миграната је илегално пробило границу Србије са Хрватском код прелаза Бапска, па је у Хрватској укупно већ 30.000 миграната[27].  Србија није само транзитна земља за избеглице из Азије. И даље траје масовнамиграција са Косова и Метохије ка ЕУ, којом је у протеклих годину дана 90-120 хиљадаАлбанаца отишло ка ЕУ [28] .  Реадмисија илегалних миграната из ЕУ у Србију  Сећа ли се ико Косова и Метохије? Наша влада је прихватила споразуме претходнихвлада и потписала нове, којима се корак по корак илегално одриче своје територије идржављана јужне српске покрајине. Памти ли ико да је данашњи премијер говорио какоморамо поштовати те споразуме да би нас схватали озбиљно. Споразум о реадмисији јеједан од таквих споразума. По том споразуму Р. Србија ће морати да изврши веомаозбиљне обавезе.  Прописима Споразума је уређена реадмисија држављана трећих земаља и лица бездржављанства (апатрида), као и чланова њихових породица. Довољна је само претпоставка да је у време незаконитог уласка у другу земљу лицепоседовало важећу дозволу боравка издату од стране Р. Србије(чл. 3). Пошто је наш премијер изричито навео да је Р. Србија прва у Европи пописала свемигранте који су дошли у њу, сви који су преко Србије прешли у земље ЕУ могу битилегално реадмисирани у Р. Србију, пошто их је Србија снабдела prima facieдоказима постојања услова реадмисије. Важно је знати да је prima facieдоказ еуфемизам за необориву правну фикцију према којој претпоставка могућностипостојања чињенице формално фигурира као доказ. Prima facieдоказ омогућује арбитрерност органа који доноси одлуке о таквом „доказу“ и његоваупотреба је оправдана само у хитним стварима о којима се мора одлучити без одлагањауслед наступања тешких последица. Србија реадмисиране мигранте по prima facie„доказу“ да су поседовали српску дозвалу боравка по прихватању, неће моћиреадмисирати у Грчку или Македонију (чл. 5). Владе Грчке и Македоније себе нисуоптеретиле prima facieдоказима постојања услова реадмисије илегалних мигранта јер их углавном никад нисурегистровале, нити им издавале било каква боравишна документа.  Шта да се ради?   Мора се одмах престати са сентименталним приступом овом проблему и убеђивањемјавности како је масовна реадмисија Европских имиграната у Србију „немогућа“. ПрекоСрбије је је већ прошло више од стотину хиљада миграната ка ЕУ, по правилу су у ЕУушли илегално, велики број њих је тамо починио кривична дела, а нико не гарантује даће илегални мигранти остварити право на уточиште у земљама ЕУ. И сама Немачка јеонима којима је признала право на уточиште орочила на три године. Србија једноставнонема ни могућности, нити средстава да ефикасно решава проблем огромног бројареадмисираних миграната. Уосталом, није наша Влада баш тако сентименталнакао што се приказује. Док се премијер и министри владајуће странке сентименталностарају за стране илегалне мигранте, њихови партијски активисти врло несентименталноонемогућују протесте политичких конкурената у Војводини[29].  

  Медије, невладине и међународне организације које буду наставиле да врше политичкипритисак на Р. Србију ваља укључити у напоре да се финансијски и материјалнообезбеди право имиграната на уточиште. Треба јавно позвати руководиоце ових правнихлица да се свако од њих у складу са својим могућностима укључи у трајно старање опотребама уточишта бар једне мигрантске породице.  Не сме се заваравати како ће ЕУ Србији пружити више од симболичне помоћи зазбрињавање миграната. Мађарска је на решавање тог проблема потрошила 200, а од ЕУдобила само 4 милиона евра, иако је чланица ЕУ.  Према илегалним мигантима који у Србију из суседне државе улазе без потврде оборавку у претходној држави спровести кривично-правне мере. Једнакост пред закономје обавезујућа. Позитивна дискриминација не обухвата изузимање од кривичнеодговорности. Клицање миграната министрима и премијеру због топлог дочека у Србијису маркетиншки трикови за тренутно дизање популарности који могу скупо коштати иВладу и државу и народ.  У складу с правом спровести обезбеђење граница, граничних прелаза, прихватнихцентара за мигранте и њиховог одрживог финансирања. Само ефикасним сузбијањемилегалне имиграције преко Србије биће могуће зауставити даље развијање овогпроблема. Не треба доносити никакве радикалне мере, само треба применити редовнемеханизме правне државе и обезбедити владавину права, по примеру Мађарске,Хрватске, Бугарске и других чланица ЕУ. То су европски стандарди и европскевредности. Европска култура је заснована на владавини права, а не на сентименталностии илегалнојимиграцији.  Одмах суспендовати и потом што пре отказати Споразум о реадмисији са ЕУ у складу сачл. 22 Споразума.  Што пре најавити међународним субјектима примену мера за заустављање илегалнеимиграције преко Р. Србије, суспензију и намеру отказивања Споразума о реадмисији.  Наравоученије  Вучићева политика је до сада успевала да опстане обезбеђујући спољнополитичкустабилност насупрот непопуларним мерама у унутрашњој политици. Популарностспољне политике је обезбеђивала скупо, пристајањем на све захтеве САД, НАТО, ЕУ иММФ. Могуће је да ће цена наставка те политике ће у условима реадмисије миграната уСрбију постати колапс социјалног и правног поретка у Србији. И да Србија прихватиреадмисиране мигранте, они ће и даље тежити продору ка ЕУ, што ће додатно нарушитиодносе Србије са суседним чланицама ЕУ. Пример нарушених односа са Хрватском је већочигледан.  

  Без обзира као ће се развијати ствар с мигрантима, мало је вероватно да ће њиховприлив ускоро сасвим престати. У сваком случају, Србија тешко може рачунати назначајна и трајна финансијска средства ЕУ за издржавање стотина хиљада миграната.Што више миграната буде враћено у Србију то већи „европски“ проблем Србије. Јединауспешна мера против прилива миграната у Србију за сада може бити суспензија иодустанак од Споразума о реадмисији, по цену прекида евроинтеграција. Србија немашта да изгуби с прекидом евроинтеграција. Напротив.  Још простије, српска власт једноставно треба да послуша совјет здраваго разумавеликог српског просветитеља, рационалисте и модернисте Доситеја Обрадовића, којије пре више од два века објаснио Србима да своју политику треба да ускладе са Русијом.  Србија се за протеклих 15 година нагутала евроатлантских жаба. Међутим, камилу нећемоћи да прогута, баш као што ни камила не може проћи кроз иглене уши.      [1] Хиљаде избјеглица сигурност нашле у Њемачкој, Ал Џазира Балкан, 4. 9. 2015 .      [2]Срна – Избеглице ће се по ЕУ распоређивати без наметања квота, Блиц, 22. 9. 2015.   [3]Why is EU struggling with migrants and asylum?BBC News, 1. 9. 2015.   [4]The Breaking Point? Germany's Asylum System Struggles to Cope, Spiegel online, 11. 9. 2015.   [5]AP - Austrian police intercept 201 migrants without proper documents on train bound forMunich, Fox News, 27. 7. 2015. На српско-мађарској граници је примећено да мигранти масовно одбацујулегитимациону документацију, a немачка полиција је пресрела илегалну пошиљкусиријских пасоша из Турске намељених подели илегалним мигрантима. Примећено је дасе избеглице са севера Африке редовно представљају као Сиријци, иако им је говорразличит, а неретко користе лажне сиријске пасоше. В: Schwartz, Sharona - New Evidence Some Migrants Are Dumping Their Documents and Claiming to BeSyrian to Win Asylum, Blaze, 7. 9. 2015. Мигранти су масовно одбацивали пакистанске и бангладешке пасоше нагрчко-македонској граници.Увећана илегална трговина лажним сиријским пасошима,мигранти их набављају у Турској. Најзад, преко 90% миграната који су прошли крозСрбију представљају се као Сиријци. В: AP - Refugee crisis in Europe: ‘Something fishy’ among migrant flood as discarded ID papersappear, News.com.au, 7. 9. 2015. 

   [6]Срна – Избеглице ће се по ЕУ распоређивати без наметања квота, Блиц, 22. 9. 2015; Подељен министри ЕУ усвојили план о квотама, VOA, 23. 9. 2015.   [7]Комарчевић, Душан&#160;- Вучић међу избеглицама, RSE, 19. 9. 2015.   [8]Мађарски премијер Орбан планира да депортује сиријске избеглице: „Дошли су излогора у сигурним земљама“. „Непостоји право на бољи живот", рекао је он, и најавиосвој план за решавање избегличке кризе. (...) Вицеканцелар Немачке, Зигмар Габриелкритиковао је Орбана и нагласио: "Он мора да поштује европско право и мора дазаштити политичке затворенике. Видети: Рошић, Дијана - Орбан: "Не постоји право на бољи живот.", DW, 13. 9. 2015.   [9]Мигранти ка скандинавским земљама су чак и у транзитној Данској одбијали да серегиструју. В: Проблем у Данској, избјеглице пјешаче према Шведској, Ал Џазира Балкан, 9. 9. 2015. Приликом илегалног преласка из Грчке у Македонију, масовно су се сукобљавали сполицијом. В: Immigration clash with police on the Macedonia border, TopDocumentaryFilms, 22. 8. 2015. У Мађарској и то у Будимпешти и околини, мигранти су наступили посебно агресивно,што је веома узбудило њену домаћу јавност и навело власт да предузме строге мерепрема илегалним имигрантима. Видети: Illegal immigrants shouting "Allah Akbar" in Hungary, jessuatworк, 23. 8. 2015. и Muslim migrants screams 'Fuck You' and ' Allahu Akbar' in Hungary, Refugee crisis: Hundredstry to storm Vienna train, police shut down Budapest main station. RTm 1. 9. 2015; Побуна миграната на граници са Словенијом, Н1, 19. 9. 2015.   [10]Бугарска је данас почела да размешта до 1.000 војника како би "због компликованеситуације" ојачала границу према Турској против прилива миграната, саопштено је изминистарства унутрашњих послова те земље, Мондо, 17. 9. 2015. Delauney, Guy - Migrants look to Serbia as Hungary shuts its doors, BBC Newx, 19. 9. 2015. 

   [11]Thrope, Nick - Migrant crisis: Will Hungarian clampdown work? BBC News, 15. 9. 2015.   [12]Фонет - АлександарВучић: "Србија је прва земља која је регистровала избјеглице",СенсСервис, 7. 9. 2017.   [13]Танјуг - EК: Земље ЕУ могу да враћају избеглице у Србију на основу споразума ореадмисији, НСПМ, 21. 9. 2015.   [14]Блиц - Александра Јоксимовић: Није реално да нам врате мигранте, очекујемо да ЕУнађе механизам и план за одговор на ову кризу, НСПМ, 22. 9. 2015; Агенције - Александар Вулин у Бриселу: Нико у ЕУ не очекује да избеглице будувраћене у Србију, то није једноставно нити могуће, НСПМ, 212. 9. 2015.   [15]Прописи КЗРС који се могу тицати кривичног статуса миграната су по КЗРС бројни.Повреда територијалног суверенитета, КЗРС чл. 318, група кривична дела противдржавних органа (група кривичних дела), КЗРС чл. 322-330, група кривичних делапротив јавног реда и мира (група кривичних дела), КЗРС чл. 343-450а, евентуалноучествовање у рату или оружаном сукобу у страној држави, КЗРС чл. 386а,организовање учествовања у рату или оружаном сукобу у страној држави, КЗРС чл.386б, тероризам КЗРС чл. 39, терористичко удруживање, КЗРС. чл. 393а, повредаобезбеђења државне границе, КЗРС чл. 408 итд.   [16]Иршевић, Сандра - Илегални мигранти исекли ограду, РТВ, 7. 8. 2015.   [17]Избеглицe су у протеклих неколико дана одбијале да сарађују са мађарским властима,опседале железничке станице и одбијале да буду регистроване, изјавио је данаспремијер Мађарске Виктор Орбан, додајући да ће полиција од идуће недеље снажнијереаговати. "Узимајући у обзир да се суочавамо са побуном илегалних миграната,полиција изванредно обавља свој посао, безу потребе силе", рекао је Орбан новинаримау Будимпешти, пренео Ројтерс. (...) Према прописима ЕУ о азилу, избеглице које тражезаштиту треба то да учине у првој земљи ЕУ у коју уђу. Грчка је прва чланица ЕУ на путуизбеглица који из Турске води преко Балкана и Мађарске. Хиљаде људи сваког данастижу чамцима са обала Турске на грчка егејска острва. (...) Мађарска ипак нећеформирати транзитне зоне које би биле отворене према Србији, изјавио је министарЈанош Лазар задужен за вођење Канцеларије премијера и најавио отварање два до тринова прихватна центра. (...) Лазар је рекао да 15. септембра у поноћ почиње "новорачунање времена", то јест да они који хоће да уђу у Мађарску морају да се јаве на некојод званичних улазних тачака и да ће на граничним прелазима моћи да затраже статусизбеглице, а да ће се током периода обраде тог захтева - највише 12-14 дана - тимљудима бити обезбеђена правна заштита и снабдевање. Видети: Танјуг - Орбан: Избеглице одбијају сарадњу с властима, полиција ће бити јошнемилосрднија, Блиц, 11. 9. 2015. 

   [18]Thrope, Nick - Migrant crisis: Will Hungarian clampdown work? BBC News, 15. 9. 2015.   [19]Thrope, Nick - Migrant clashes leave Hungary bitterly divided, BBC News, 17. 9. 2015.   [20]Хоргош: Желимо само да нас пусте даље, РСЕ, 15. 9. 2015; Избеглице на граници штрајкују глађу, Хоргош затворен, РТВ, 15. 9. 2013; Обилазак граничног прелаза Хоргош министар Стефановић, МУП РС, 16. 9. 2015; Глушац о ситуацији на граничном прелазу Хоргош, Ал Џазира Балканс, 15. 9. 2015; Наши репортери о немирима на прелазу Хоргош, Ал Џазира Балканс, 16. 9. 2015; Хоргош 2: Каменице и водени топови на српско-мађарској граници, РТС, 16. 9. 2013; Mail Online Exclusive - Drone footage shows the scale of the Hungarian border fence, Youtubeканал Миле Лазић, 17. 9. 2015.   [21]Ковач: Мађарска ће користити сва средства против избјеглица, Ал Џазира, Балканс, 16.9. 2015.   [22]Избјеглице улазе у Хрватску, Ал Џазира Балканс, 16. 9. 2015.   [23]Migrants burst through barricades in Tovarnik, Croatia, where riot police have been deployed,Sky News, 17. 9. 2015.   [24]Незадовољне избеглице уништавају хотелски инвентар. Избјеглице и мигранти уЗагребу. Петстотињак их је смјештено у хотел Порин у Дугавама, који је из азилапретворен у прихватни центар. Но, незадовољни су - не желе остати у Хрватској, већићи даље - за Њемачку. Око 500 избеглица које су данас смештене у хотел "Порин" узагребачком насељу Дугаве, почело је протесте јер не желе да остану у Хрватској, и утом делу града је све више интервентне полиције. Избеглице које су стигле у хотел"Порин" новинарима поручују да желе да оду јер су непожељни, бацају намештај,кревете и металне конструкције кроз прозор и вичу "Слобода, слобода". Такође бацајуWC папире и шаљу јасне поруке да свој пут намеравају да наставе и да у Хрватској нежеле да остану, а спомињу и немачку канцеларку Ангелу Меркел. В: Општи хаос у Хрватској. Мигранти демолирали хотел и напали новинаре, у стампедупробили полицијски кордон у Товарнику, Блиц, 17. 9. 2015.   [25]Билбија, Бојан - Стали мигранти, стала и српска роба, Политика, 19. 9. 2015.   [26]Танјуг - Милановић: Мигранти не долазе са Мадагаскара, већ из Србије!, Ало, 21. 9.2015.   [27]Блиц - Хиљаде миграната из Србије ноћас "пробило" границу са Хрватском, НСПМ, 22.9. 2015.   [28]Бета - Са Косова отишло 120 хиљада људи, РТВ, 20. 9. 2015.   [29]СНС спречио конференцију новосадског ДС, РТВ, 15. 9. 2015; НС: Активисти СНС спречили обраћање ДС, Б92, 15. 9. 2015.  
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