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 Због повећаног броја миграната у Сомбору, полиција је у сарадњи са Комесаријатом за
избеглице њих 400 у четвртак аутобусима превезла у Прихватни центар у Прешеву.
Након што је група грађана, позивајући се на информације о наводним нападима које су
се прошириле друштвеним мрежама, организовала два протеста против миграната, у том
граду упозоравају на раст ксенофобије. Да су појединци у центру Сомбора у четвртак
увече физички напали неколико младића са Блиског истока, за Н1 сведоче очевици.

  Стотинак грађана две ноћи заредом протестовало је у центру Сомбора. Кажу, због
повећаног прилива миграната. Све је почело на друштвеним мрежама где размењују
информације о наводним нападима. Фејсбук групу је покренуо Миле Мајски.   

"Грађани Сомбора да живе сасвим нормално, ко што су и живели пре ових миграната.
Многи се буне да им улазе у салаше, у викендице, да им обијају. Ево видите, сви ови
Сомборци што шетају, тако и да шетају, али да не страхују да не дај боже неки мигрант
дође да им отме торбу. Пре свега, да се огради њихово кретање, докле смеју, од колко
до колко", рекао је за Н1 становник Сомбора Миле Мајски.  

  

А да током новембра није било пријављених вербалних нити физичких напада, за Н1
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наводе у МУП-у.

  

Неколико пута пријављен је, кажу, наводни улазак миграната у куће, али су их полицајци
само једном затекли у кући у којој ништа није украдено.

  

С друге стране, да су заправо поједини учесници протеста физички напали мигранте у
самом центру Сомбора, за Н1 каже један од очевидаца.

  

"Од саме те веће групе се одвојила једна мања група онако, видно униформисаних
навијача и локалних табаџија. Нас пар другара успело је да испрати те неке људе који су
физички напали неке избеглице које су шопинговале у радњи. Тог једног су баш…
залетео се и да ли га је ударио шаком, или му је ударио шамар, то сад не могу сто посто
да тврдим, али га је још и шутнуо како је дечко бежао", испричао је за Н1 очевидац овог
напада.

  

То личи на фашизам, оцењују у Групи грађана "Шамар".

  

"Неке спорадичне случајеве, који се заиста некад дешавају, не можемо решавати
насилним путем. Као што имамо прилике да читамо преко друштвених мрежа где постоје
позиви на линч, на физичке обрачуне. То у 21. веку Сомборцима и овом граду није
својствено", рекао је Данијел из Групе грађана "Шамар".

  

Локалној власти замерају што се о овом питању не изјашњава и што не предузима мере
којима би смањила тензије.

  

Протести против миграната у Сомбору се не догађају први пут. Пре две године започети
су недалеко од Прихватног центра, где су данас смештене искључиво породице.

  

"Две године смо на путу. Преко Ирака, Турске, Грчке. Имам троје мале деце. Овај пут
није добар за њих", рекао је мигрант из Ирака.
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За локално становништво мигранти имају само речи хвале. На исту реакцију наишли смо
и на ободу града, где затичемо групу млађих мушкараца из Авганистана. Показују нам
место где бораве.

  

"Овде спава деветоро или десеторо људи. Шта можемо? Узмемо вреће за спавање.
Превише је хладно", показује један мигрант.

  

За струју, воду и храну сналазе се како знају, чекајући прилику да пређу границу.

  

"Сви покушавамо да пређемо границу и одемо у Европу", додаје он.

  

Н1: Зашто не уђете у систем?

  

Мигрант: Били смо у кампу, спавали два дана испред, али нам нису дали било какве
картице нити папире.

  

Н1: Где?

  

Мигрант: У кампу у Шиду.

  

Четири стотине људи јуче је аутобусима превезено у Прихватни центар у Прешеву. У
Сомбору кажу да су такве акције полиције виђали и раније, сваки пут када број
миграната у граду достигне неколико стотина.

  

(Н1)
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