
Repülővel szállíttatja haza a mig-
ránsokat és szabályozott beván-
dorlási útvonalakat hoz létre Spa-
nyolország. A külügyminiszter Al-
géria kormányával kötött egye-
zséget a héten az illegális migrá-
ció felszámolásáról. 

S P A N Y O L O R S Z Á G

Tóth Brigitta (Alicante)

Megkezdi az illegális migráció felszá-
molását Spanyolország. Arancha Gon-
zález Laya külügyminiszter és algéri-
ai kollégája, Szabri Bukadum megál-
lapodott abban, hogy együtt rendsze-
res és szabályozott migrációs útvona-
lakat hoznak létre. Ezzel elsősorban 
a vállalkozni, tanulni és dolgozni vá-
gyó embereknek akarnak segíteni, mi-
közben igyekeznek majd felszámolni 
az illegális bevándorlási útvonalakat. 
A spanyol városokban kikötő embe-
rek 51 százaléka marokkói, rajtuk kí-
vül rengetegen érkeznek a Száhel-öve-
zetből és a Szaharától délre fekvő af-
rikai országokból. Bár az algériai kül-
ügyminiszter nem gondolja, hogy sa-
ját országa állampolgárai is Spanyol-
országba menekülnek, az ENSZ sze-
rint a partot érő bevándorlók 15 szá-
zaléka algériai.

A belügyminisztérium is dolgozik a 
migrációs válság megoldásán. A spa-
nyol kormány külön-külön igyekszik 
megegyezni az érintett afrikai orszá-
gok vezetőivel az emberek visszatele-
pítéséről. Júniustól 2022 decemberé-
ig havonta 605 ezer eurót költ majd el 
az állam arra, hogy repülővel szállít-

sa vissza a bevándorlókat származási 
országukba. A marokkói kormánnyal 
a leggördülékenyebb az együttműkö-
dés, segítségükkel a múlt év végén el-
kezdték hazaküldeni az onnan érke-
zett embereket. Ehhez az afrikai or-
szág kormánya az állami repülőtársa-
ság gépein biztosít lehetőséget. Febru-
ár végén indult volna egy repülő Te-
neriféről Szenegálba is, ám azt a já-
ratot ismeretlen okból végül törölték.

A jobboldali Néppárt szerint a kor-
mányzó szocialistáknak nem kellett 
volna hagyniuk, hogy elfajuljon az il-
legális bevándorlás az országba. Úgy 
vélik, hogy a kormány valójában nem 
tesz semmit, hogy megoldja a kialakult 
helyzetet, sőt tagadja, hogy a migrá-
ciós krízis létezne Spanyolországban. 
Példaként hozzák fel, hogy több kaná-
ri-szigeteki negyedben fokozott rend-
őri jelenlétet szorgalmaznak hónapok 
óta az ott tapasztalt rendbontások, va-
lamint a helyiek és a bevándorlók kö-
zötti összeszólalkozások miatt.

Spanyolország kikötővárosai az af-
rikai bevándorlók fő bejáratai az EU-
ba. 2020-ban több mint 41 ezer ember 
érkezett a közösség területére, ami az 
előző évek adataihoz képest harminc-
százalékos növekedést jelent. A Kaná-
ri-szigeteken a legdrámaibb a helyzet, 
ott 756 százalékos növekedést köny-

veltek el. Míg 2019-ben 2687-en, addig 
2020-ban már 23 023-an érkeztek oda. 
Emiatt 2020-ban ismét Spanyolország 
vezette a benyújtott menedékkérelmek 
listáját is. A helyzet most, 2021-ben 
sem javul: minden napra több, mig-
ránsokkal teli hajó jut, ami ki szeret-
ne kötni valamelyik városban.
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A FŐVÁROSI VÍZMŰVEK 
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT HIRDET

a 8230 Balatonfüred, Kosztolányi Dezső utca 4. I. emelet 117., 118., 119. és 120. sz. 
alatt található 4 db üdülő-apartman értékesítésére 

Ingatlanok címe:  8230 Balatonfüred, Kosztolányi Dezső utca 4. 
 I. emelet 117., 118., 119., 120. 
HRSZ: Balatonfüred, 3928/I/37; 3928/I/38; 3928/I/39; 3928/I/40
Tulajdoni hányad: 1/1
Az ingatlan teljes területe: 29 m2/apartman
Megnevezése: Üdülőegység
Övezeti besorolása: Üü (üdülőházas üdülőterület)
Minimális vételár: 15 600 000,-Ft + 27% áfa = 19 812 000,-Ft/apartman

Az ingatlanokról részletesebb információk a Pályázati Hirdetményben találhatók, amely regiszt-
rációt követően térítésmentesen kiváltható 2021. április 6. és 2021. május 3. között, telefonon vagy 
e-mailben előre egyeztetett időpontban (kapcsolattartó: Mátéffy Éva, telefon: +36-1/465-2589, 
palya zati_iroda@vizmuvek.hu).

Pályázat benyújtásának határideje:  2021. május 5-én 12.00 óra
Pályázat benyújtásának helye:  Fővárosi Vízművek Zrt. székhelye
 (1138 Budapest, XIII., Váci út 182.)
Pályázati ajánlatok bontásának időpontja:  2021. május 5-én 14.00 óra

Pályázni ingatlanonként külön ajánlat benyújtásával lehet. A pályázatra az jelentkezhet, aki regiszt-
rációt követően kiváltja a pályázati dokumentációt, az abban foglaltakat elfogadja, és megfizeti az 
ingatlanonként 1 560 000,-Ft összegű pályázati biztosítékot úgy, hogy annak összege 2021. május 
04-én 24.00 óra határidőig jóváírásra kerüljön a Fővárosi Vízművek Zrt. bankszámláján.

A Fővárosi Vízművek Zrt. kijelenti, hogy az eljárást annak bármelyik szakaszában jog-
következmény nélkül eredménytelennek nyilváníthatja, visszavonhatja, és az értékesítési 

szándékától jogkövetkezmény nélkül elállhat.
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Repülővel viszik haza 
a bevándorlókat

Egyre több a migráns a Kanári-szigeteken Fotó: MTI/EPA-EFE/Javier Fuentes

Matteo Salvini, Orbán Viktor és persze a lengyel, a cseh, a szlovén 
vezetők kiállása, akik felemelték a hangjukat az Európai Unió be-
vándorlási diktátumával szemben, nekünk, franciáknak is reményt 
ad – mondta a lapunknak adott telefoninterjúban Pierre Cassen ak-
tivista, a Riposte laïque (Világi válasz) francia hírportál alapítója, 
akinek könyve Hogyan lett a baloldal az iszlám szajhája? címmel 
jelent meg magyarul. Az egykori baloldali szakszervezeti aktivis-
ta az iszlám térhódítása miatt fordult szembe egykori elvtársaival. 

F R A N C I A O R S Z Á G

Szőcs László

– Miért és hogyan lett a francia bal-
oldal – ahogyan könyvében írja – „az 
iszlám szajhája”?

– Magam is a baloldalról jövök. Mi 
Franciaországban nagyon büszkék va-
gyunk a világi hagyományainkra, az 
1789-es forradalomra, valamint az ál-
lam és az egyház elválasztásáról ren-
delkező 1905-ös törvényre. Számom-
ra a baloldal ezeket az értékeket teste-
sítette meg, többek között a haladás, a 
társadalom legelesettebbjeiért, a bér-
ből és fizetésből élőkért, a munkásokért 
való kiállás értékeiben gyökerezett. A 
baloldal támogatta a nők egyenjogúsá-
gát is a férfiuralom ellenében. Mintegy 
másfél évtizeddel ezelőtt ugyanakkor 
szembesültem azzal, hogy Franciaor-
szágban egyre tömegesebbé válik a fő-
leg muszlim afrikaiak jelenléte, és ezzel 
az egész ország egy felgyorsult iszlám 
inváziónak van kitéve. Ez márpedig tel-
jesen megváltoztatja a francia válasz-
tópolgárok összességének összetételét 
is. A baloldal két okból állt e folyamat 
mellé. Az egyik, hogy ki akarta hasz-
nálni az ennek a választói csoportnak 
a megjelenésében rejlő potenciált – az 
országos választásokon elvégre 15 szá-
zalékban, a helyhatóságiakon akár har-
minc-negyven százalékban muszlimok 
szavaznak. Ennek érdekében pedig utat 
kellett engednie az iszlámnak, illetve 
a muszlimok közösségi követeléseinek. 
A másik ok kulturális, ami a baloldal-
nak a katolicizmussal szembeni gyűlö-
letében rejlik. A katolicizmus ugyanis 
a francia történelem része, a baloldal 
egy része pedig a globalizáció ideoló-
giája nevében el akarja pusztítani ezt a 
Franciaországot. Mindehhez még hoz-
zá kell venni az antirasszista politiká-
jukat. Az iszlamisták ugyanis elhitet-
ték, hogy az iszlámmal szembeni fel-

lépés rasszizmus. A baloldal márpedig 
nem akar rasszistaként feltűnni, ezért 
inkább teljes mértékben meghátrált az 
iszlám követelései előtt, feladva világi 
berendezkedésünket.

– Könyvében 11 millió franciaor-
szági muszlimról ír, és önt is iszlám-
gyűlölettel vádolják az egykori elv-
társai. Lát-e különbséget iszlám és 
iszlamizmus között?

– Nem látok ilyen különbséget. 
Nekem nagyon tetszik Ferhat Mehen-
ni (kabil nemzetiségű algériai énekes, 
politikus – a szerk.) megfogalmazása: 
az iszlám a nyugalmi állapotban lévő 
iszlamizmus, az iszlamizmus pedig a 
mozgásban lévő iszlám. Recep Tayyip 
Erdoğan török elnök is világosan meg-
mondta, nincs iszlám és iszlamizmus, 
csak iszlám van. Az iszlamofóbia sze-
rintem egy vélemény: szembehelyezke-
dés az iszlámmal, amely nemcsak hit, 
de törvény és ideológia is, és amelynek 
egyetlen célja a hódítás, mert csak a hó-
dításon és minden más kultúra taga-
dásán keresztül tud létezni. Az, hogy 
engem is iszlámgyűlölettel vádolnak, 

nem más, mint a muszlimok stratégi-
ája, amelyet a baloldallal karöltve hir-
detnek: az iszlám bírálata rasszizmus-
nak számít. Márpedig igenis jogunk van 
ahhoz, hogy iszlamofóbok legyünk ab-
ban az értelemben, hogy hangot adhas-
sunk az e vallással szembeni vélemé-
nyünknek, ahogy egyébként más vallá-
sokkal vagy mondjuk a kapitalizmussal 
szemben is felemelhetjük a hangunkat. 
Jogunk van ahhoz, hogy fellépjünk va-
lamely doktrina ellenében, amely zavar 
bennünket – ez szerintem egyáltalán 
nem bűn és nem is szégyen. Önöknek, 
magyaroknak is joguk volt hozzá, hogy 
fellépjenek a kommunizmussal szem-
ben, amelynek megfizették az árát.

– Egy ponton azt írja a magyar mi-
niszterelnökre és az olasz jobboldal 
vezetőjére utalva: önök az Orbánok 
és a Salvinik. Mit jelent ez?

– Nem látjuk, hogy kik kényszerí-
tik ránk az iszlámot, ha nem vagyunk 
tisztában azzal, hogy ugyanazok, akik 
el akarják pusztítani a civilizációnkat. 
Ugyanazok, akik egy globális diktatúrát 
akarnak ránk kényszeríteni, el akarják 
pusztítani a nemzetállamot, a civilizá-
ciónkat, az életformánkat, a történel-
münket. Miközben súlyos társadalmi 
problémákkal küzdünk, a munkanél-
küliség az egekben van, olyan mértékű 
bevándorlást kényszerítenek ránk, hogy 
évente 4-500 ezer új jövevény érkezik 
Franciaországba, amelynek bevándor-
lónépessége így kétévente Marseille, a 
második legnagyobb városunk lakos-
ságának megfelelő mértékben bővül. 
Franciaország a XX. században is be-
vándorlóország volt, de többségükben 
katolikus európaiak – olaszok, magya-
rok, lengyelek, spanyolok, portugálok – 
jöttek, akik dolgoztak és jól beilleszked-
tek. Azok, akik ma jönnek, nem akar-
nak asszimilálódni, többnejűségben él-
nek és a családegyesítések révén továb-
bi rokonaikat hozzák az országba. Nö-
vekszik velük a bűnözés, merényleteket 
is végrehajtanak. Mi pedig nem utasít-
juk ki a törvénytelen bevándorlókat, be-
letörődünk a népességcserébe. Mind-
ezzel szálltak szembe az olyan politi-
kusok, mint Donald Trump, az előző 
amerikai elnök, Olaszországban Mat-
teo Salvini, önöknél Orbán Viktor és 
persze a lengyel, a cseh, a szlovén veze-
tés is. Ők, akik felemelték a hangjukat 
az Európai Unió diktátumával szem-
ben, nekünk is reményt adnak Fran-
ciaországban.

– Azt írja, Emmanuel Macron még 
François Hollande-nál is rosszabb el-
nök, ami nagy kunszt. Miért?

– Macron ugyanazon az ideológiai 
vonalon halad, de továbbment, így el-
nöksége csak felgyorsítja Franciaország 
elpusztításának folyamatát. El nem tud-
tam volna képzelni, hogy egyszer lesz 
egy köztársasági elnökünk, aki ennyi-
re megtagadja Franciaországot.

– Mit vár a jövő évi francia elnök-
választástól? Marine Le Pent, a be-
vándorlásellenes Nemzeti Tömörü-
lés vezetőjét támogatja majd?

– Mi a hazafiakat támogatjuk. Le 
Pennek időnként vannak számunkra 
zavaró kijelentései, például amikor azt 
mondja, hogy az iszlám összeegyeztet-
hető a köztársasággal. Majd meglátjuk, 
ki lesz az, aki a legjobban összefogja a 
hazafias tábort. El tudom például kép-
zelni, hogy indul Éric Zemmour köz-
író. Persze ha a végén Le Pen áll majd 
szemben Macronnal, akkor természe-
tesen Le Pen mögé állunk.

Balos volt, ma 
az iszlám ellen harcol
Pierre Cassen: A baloldal elpusztítaná Franciaországot

„Akik ma jönnek, nem akarnak asszimilálódni” Fotó: Europress/AFP/Xosé Bouzas


