
 
Пресата в Централна Европа:  
"Нали ви казахме, че  
ще стане така" 
Още преди събитията в Кьолн много от правителствата в 
Централна и Източна Европа не искаха и да чуят за бежанци 
мюсюлмани. За тях случилото се в новогодишната нощ е един вид 
доказателство за правотата им, пише Кристоф Хаселбах в 
коментар за "Дойче веле". 

Независимо дали в Полша, Чехия, Унгария или Словакия – медиите 
в тези страни повтарят почти едно и също, а то звучи така: 
"Станалото в Кьолн е логично и закономерно и ние ви 
предупреждавахме за тази опасност." 

Най-категорични бяха думите на словашкия премиер Роберт Фицо - 
може би, защото социалдемократът иска да запази абсолютното 
мнозинство на партията си по време на предстоящите през март 
избори: "Пуснеш ли мигранти в страната си, трябва да очакваш 
подобни проблеми", заяви той пред журналисти и добави: "Ние 
обаче не искаме такива неща да се случват и при нас." Според Фицо, 
проблематичен е най-вече приемът на мюсюлмани. "Най-добре е те 
изобщо да не влизат в страната", казва той. Тази позиция се 
подкрепя от водещи словашки медии и, което е симптоматично, от 
предимно ляволиберални издания. 

"Наивни алтруисти" 

Вестник "Сме" смята, че Германия страда от голяма доза наивност. 
"Миграционната криза породи една субкултура от добронамерени 
алтруисти, които явно вярват, че преживените от бежанците 
страдания са ги издигнали на по-високо морално ниво." Словашката 
"Правда" пък предупреждава, че не бива да се търси колективна 
вина у мюсюлманските мъже, но признава, че става все по-трудно да 
се защитава въпросното мнение. 

Потвърждение за правотата си вижда и национално-
консервативното полско правителство. Премиерката Беата Шидло 
заяви след събитията в Кьолн: "Онова, което става в Германия, 
показва, че проблемите са по-сериозни, отколкото наивно 
предполагаха европейските лидери." 
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Чешкият президент Милош Земан и неговият предшественик 
Вацлав Клаус за пореден път направиха изказвания срещу 
бежанците. Без да се позовава на станалото в Кьолн, преди няколко 
дни Земан заяви: "Смятам, че тази инвазия се организира от 
"Мюсюлманското братство" - с финансови средства от различни 
държави." По този начин Братството смятало постепенно да започне 
да властва над Европа. 
Консервативният чешки вестник "Лидове новини" коментира 
изстъпленията от Кьолн по следния начин: "Събитията от 
новогодишната нощ са най-силният досега аргумент в полза на това, 
че е необходима повече предпазливост при приемането на 
мигранти. Досега ни се казваше, че наличието на "No-go-зони" било 
чиста измислица. А ето, че министърът на правосъдието Маас сега 
заяви, че не бива да има "пространства на безправието". Нима той се 
бори срещу несъществуваща опасност или просто призна 
сериозността на проблемите?" 
Един от най-острите коментари по повод Кьолн и по повод начина, 
по който германските медии отразиха събитията, е на близкия до 
управляващите унгарски вестник "Magyar Idök", който писа: 
"Досегашната наивна представа за бягащите от мизерия и войни 
семейства можеше да се разтърси до основи, ако в новогодишната 
нощ бяха направили пряко включване от площада пред кьолнската 
гара. Благодарение на "политическата коректност" на германските 
журналисти обаче това остана премълчано. Те създадоха своего рода 
медийно Щази, което защитава диктатурата над мненията." 
Едно е ясно: след Кьолн пропастта между европейските страни по 
темата за бежанската политика стана още по-дълбока. През есента 
министрите на вътрешните работи се бяха договорили да 
преразпределят 160 000 кандидати за убежище. Несъгласните с това 
предложение – Румъния, Унгария, Чехия и Словакия – тогава бяха 
малцинство. Тези страни стриктно отхвърлят въвеждането на квоти 
за бежанците. Словакия, а по-късно и Унгария дори внесоха жалби 
пред Европейския съд. Но и други държави от ЕС не са особено 
въодушевени. От 160-те хиляди бежанци, които трябва да бъдат 
преразпределени от Италия и Гърция към други държави, засега са 
преразпределени едва няколкостотин. 
 
Само 8 бежанци? 
Симптоматично за втвърдените позиции на Централна и Източна 
Европа е и това, че словашкият премиер Фицо не просто отказва да 
приема бежанци: той няма намерение и да инвестира нови средства 
в хуманитарната помощ за бежанците. Вместо това средствата ще 
отидат за отбрана и за спирането на "неконтролирания приток на 
мигранти". 



Що се отнася до Словакия, Фицо поне няма от какво толкова да се 
притеснява: през цялата 2015 е имало едва 169 души, които са 
подали молби за убежище в Словакия, а 8 от тях наистина са го 
получили. Колко от тези осем души са мюсюлмани – не е известно. 


