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$TS1$.למציאות$TS1$
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ופלי־במהגריםהוצפהלמאנשתעלת

טים,

$TS1$,ופליטים$TS1$

$DN2$,ופליטים$DN2$ומאפריקה.התיכוןמהמזרחרובם
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פה
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לילהבכלמהם.000,01כ־עודשוהים

והג־המחסומיםאתלפרוץמנסיםהם

דרות

$TS1$והגדרות$TS1$

$DN2$והגדרות$DN2$ליורוטאנלהכניסהסביבשהוקמו

שעו־משאיתאורכבתעללקפוץומשם

שה

$TS1$שעושה$TS1$

$DN2$שעושה$DN2$לבריטניה.מצרפתדרכהאת

מסוףסביבתהופכתהחשיכהרדתעם

מאולתרלמחנהלעירהסמוךהסחורות
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ומשטרתבאוגוסט,היהעתהעדביותר

שלמקרים007,1מ־יותרתיעדההתעלה
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פתית,

$TS1$,הצרפתית$TS1$

$DN2$,הצרפתית$DN2$לבריטניהלהגיעהמנסהמהגר

ארבעהעדשלבתקופהבמשימתויצליח

בממוצע.חודשים
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גרים

$TS1$למהגרים$TS1$

$DN2$למהגרים$DN2$נתפסההחודשחפצם.למחוזלהגיע

למה־לספקשביקשהבריטיםשלקבוצה

גרים

$TS1$למהגרים$TS1$

$DN2$למהגרים$DN2$ביתרלהתניידשיוכלוכדיאופניים

אחרבמקרהמהמשטרה.ולחמוקקלות

שהוצבשוטראנרכיסטיםתקפוהחודש

אלמהגריםלמלטכדילג׳ונגלמחוץ

למתחם.מחוץ

בצל־ידםטומניםלאפשעארגוניגם

חת

$TS1$בצלחת$TS1$

$DN2$בצלחת$DN2$לניסיונותלעזורכדיבאזורופועלים

מאלהלגמרישוניםממניעיםאךההברחה,

המשטרהנתוניפיעלהסיוע.ארגונישל

עושיםרביםבריטיםאזרחיםהבריטית,

לסייעכדישבועבכללצרפתדרכםאת

לת־בתמורההגבולאתלעבורלמהגרים

שלום

$TS1$לתשלום$TS1$

$DN2$לתשלום$DN2$בש־נצלניים.בתנאיםעבודהאו

בוע

$TS1$בשבוע$TS1$

$DN2$בשבוע$DN2$ארבעהקאלהבסביבתנתפסושעבר

האלבנית,המאפיהחבריבריטים,אזרחים

אפרי־מהגריםלעשרותשסייעובחשד

קאים

$TS1$אפריקאים$TS1$

$DN2$אפריקאים$DN2$התעלה.אתלצלוח

להתמודדשמנסההצרפתית,המשטרה

עלולשמורלתעלהההםתננותתופעתעם
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מודההג׳ונגל,בשטחיוהמשמעתהסדר

׳׳אנחנובמתרחש.שולטתאינהכברכי

ברי־שלהמלוכלכתהעבודהאתעושים

טניה״,

$TS1$,בריטניה״$TS1$

$DN2$,בריטניה״$DN2$ברונוהתעלהמשטרתמפקדאמר

15רקלנו״ישטלגרף״.ל״דיילינואל

אתםנתון.זמןבכלהגבולמשמרשוטרי

המצבאבסורדכמהלדמייןמצליחים

אתתשלחשבריטניההציענואלהזה?״.

ההברחות:תופעתעםלהתמודדחייליה

שוםליאיןאיתנו.בשיתוף״שיעבדו

זה״.עםבעיה

ממשלתהחליטהיגיעשהצבאעד

בהק־ליש״טמיליוןלהשקיעבריטניה

מת

$TS1$בהקמת$TS1$

$DN2$בהקמת$DN2$ליורוטאנלהכניסהמתחםסביבגדר

תילגדרותהעבירההיאהחודשבתחילת

בשבועהושלמההבנייהגישוש.וכלבי

מוטלתיעילותהלעכשיוונכוןשעבר,

נבלמיםמהמהגריםקטןחלקרקבספק;

מגיעים.שהשוטריםליפניעוד

כלכמעטקאלה.תושביגםוישנם

למ־המהגריםעבורהפכהבעירפינה

קום

$TS1$למקום$TS1$

$DN2$למקום$DN2$,בשבועצרכים.ועשייתאכילהלינה

נטאשההעירייהראשתאיימהשעבר

היאתיפתר,לאהבעיהאםכירושאר

למה־וייתנוהגבולאת״יפתחוואנשיה

גרים

$TS1$למהגרים$TS1$

$DN2$למהגרים$DN2$.המשברעלסיפרהרושארלעבור״

מספיקאיןשבובג׳ונגל,התברואתי

ביןוהיחסכולםאתלהליןמיטות

במ־השוהיםלביןהשירותיםתאי

חנה

$TS1$במחנה$TS1$

$DN2$במחנה$DN2$למאה.אחדהוא

מזהרתבדידות

אחדתמידהיתהבריטניה

עבורהמבוקשיםהיעדים

והפלי־העבודהמהגרי

טים

$TS1$והפליטים$TS1$

$DN2$והפליטים$DN2$לאירופה.שנכנסים

נכנסו2014ב־למשל,כך

מהגרים,אלף560אליה

אזר־אינםמהםאלף290

חי

$TS1$אזרחי$TS1$

$DN2$אזרחי$DN2$חלקהאירופי.האיחוד

עלשמעוכיהעידומהם

יח־הטובהכלכליהמצב

סית

$TS1$יחסית$TS1$

$DN2$יחסית$DN2$,אח־ואילובממלכה

רים

$TS1$אחרים$TS1$
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גלית
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תחומי
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רה

$TS1$במקרה$TS1$

$DN2$במקרה$DN2$אטרקטיבייםבמהגריםמדוברלאהזה

כלכלית״.מבחינה

משהוהואהנוכחישהגלנראהואולם,

בה־היאוהתגובהחוו,טרםשהבריטים

תאם.
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נה
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היתרביןהאחרוןבמאינבחראנשים,של

במהגריםקשהידלנהוגהבטחותיובזכות

חוקיים.הלא

לעמודמאמציםעושהאכןקמרון

שכי־מדיניותונוקטבוחריובציפיות

נו

$TS1$שכינו$TS1$

$DN2$שכינו$DN2$מזהרתבדידותהפוליטייםיריביו

Splendidisolation.)ניתןהכינויאותו
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ליהצטרףלאבחרההיאכאשר19ה־

באירופהשנרקמומהבריתותאחתלאף

התקופה.באותה

שביןהקשראתלשבורחייבים״אנחנו

התיכוןביםסירהעלאדםשלעלייתו

הכריזבאירופה״,להתיישבהזכותלבין

שבריטניהההבנהמתוךקמרוןהחודש

ההגי־בשרשרתהאחרונההחוליההיא

רה

$TS1$ההגירה$TS1$

$DN2$ההגירה$DN2$לאירופה,התיכוןוהמזרחמאפריקה

הפ־אוהמהגרשלבהחלטהשמתחילה

ליט

$TS1$הפליט$TS1$

$DN2$הפליט$DN2$חייםעבראללמסעממדינתולצאת

יותר.טובים

ממשלתוהחליטהשעברבשבוע

לצמצוםצעדיםכמהעלקמרוןשל

ולמניעהבבריטניההמהגריםמספר

חדשים.כניסתשל

כיהודיעהמייתרזההפניםשרת

שבעליכךבמדינה,החוקאתתשנה

חוקייםבלתימהגריםלפנותיוכלורירה

״הרחובותמשפט.ביתצוללאמבתיהם

אמרההיאמזהב״,עשוייםאינםבבריטניה

יזםקלארקגרגהקהילותשרל״גרדיאן״.

מאסרשנותחמששלעונששמטילחוק

לב־מבלילמהגרדירההמשכיראדםעל

דוק

$TS1$לבדוק$TS1$

$DN2$לבדוק$DN2$קלארקשהציענוסףחוקמסמכיו.את

מבריט־מהגריםשלגירושלאפשראמור

ניה

$TS1$מבריטניה$TS1$

$DN2$מבריטניה$DN2$קלות.ביתר

תרתיעלאהחקיקה

הודיעהחודשהאלה,הצעדיםעלנוסף

משרדוכיברוקנשיירג׳יימםההגירהשר

עסקיםבעלינגדאכיפהלמבצעייצא

ויטילחוקייםבלתימהגריםשמעסיקים

ליש״טאלף20עדשלקנסותעליהם

אתלבטלגםהציעברוקנשיירלעובד.

מהג־למשפחותהכלכליותההטבות

רים

$TS1$מהגרים$TS1$

$DN2$מהגרים$DN2$נדחתה.מדינילמקלטבקשתןאשר

ודבש",חלבזבתארץאיננה״בריטניה

ב׳׳גרדיאן׳׳.שעברבשבועהצהירהוא

אוליתצליחהתקדיםחסרתהחקיקה

ידיעלהמהגריםכמותאתלהפחית

בטוחלאכללאךמהם,חלקשלגירוש

המו־אתלהרתיעתצליחאכןשבריטניה

ני

$TS1$המוני$TS1$

$DN2$המוני$DN2$לא׳׳זהלגבולותיה.מלהגיעהמהגרים

הפליטיםשלהרצוןאתזהכהואיוריד

ד׳׳רמסבירלבריטניה׳׳,להגיעוהמהגרים

לזכור׳׳צריךהבינתחומי.מהמרכזנבון

מהלהםאיןשפשוטבאנשיםשמדובר

מזוועות.שבורחיםאנשיםאלהלהפסיד.

יכולכברמהמהגיהינוםבורחיםהם

במ־להםשמחכהממהיותרגרועלהיות

דינתם?

$TS1$?במדינתם$TS1$

$DN2$?במדינתם$DN2$מלחמותכמהשלחיבורפהיש

וסוריה,אפגניסטןלוב,בעיראק,אזרחים

שמוכניםפליטיםמיליונימייצרותאשר

מבטחים׳׳,למקוםלהגיעכדיהכללעשות

מי־גםלהיכנסמנסיםלצדםנבון.מסביר

ליוני

$TS1$מיליוני$TS1$

$DN2$מיליוני$DN2$בחיפושמעונישבורחיםאפריקאים

יותר.טוביםחייםאחר

למ־אפשרנבוןשללדעתואישור

צוא

$TS1$למצוא$TS1$

$DN2$למצוא$DN2$מאתיופיהמהגרמימה,שלבדבריו

׳׳בריט־BBCbב׳׳ג׳ונגל׳׳חודשששהה

ניה

$TS1$׳׳בריטניה$TS1$

$DN2$׳׳בריטניה$DN2$בטוחלאשזהיודעאניעדן.גןאיננה

אל־לנואיןאבלנעה,רכבתעללקפוץ

טרנטיבות.

$TS1$.אלטרנטיבות$TS1$

$DN2$.אלטרנטיבות$DN2$זאת׳׳.עושיםהיינולאאחרת

מחלוקתמעוררצעד

למהגריםאוהליםערייבנהגרמניהצבא

trגר־הפעילהדופןיוצאבצעד

^^

$TS1$^^גר$TS1$

$DN2$^^גר$DN2$שעברבשבועצבאהאתמניה

שפוקדההגירהגלעםלהתמודדכדי

ערילהקיםלצבאהורתהברליןאותה.

הפלי־אלפיאתלאכלסכדיאוהלים

טים

$TS1$הפליטים$TS1$

$DN2$הפליטים$DN2$בשבו־למדינהשנכנסווהמהגרים

עות

$TS1$בשבועות$TS1$

$DN2$בשבועות$DN2$.הציבוהבונדסוורחייליהאחרונים

עבוראוכלובישלוסניטרייםמתקנים

המ־בפאתישהוקמובמחנותהמהגרים

בורג

$TS1$המבורג$TS1$

$DN2$המבורג$DN2$סקסוניה.ובמדינת

בפנישתעמודנוספתמשימה

הפליטיםמחנותעללהגןהיאהחיילים

ניאו־נאציים.ארגוניםשלתקיפותמפני

מסוגאירועים202אירעוהחולפתבשנה

שעברה.בשנהבלבדארבעהלעומתזה

מצדנוקבתביקורתעוררהמהלך

כישטענההגרמנית,האופוזיציה

מל־סוףמימיחוקעלבעבירהמדובר

חמת

$TS1$מלחמת$TS1$

$DN2$מלחמת$DN2$שימוששאוסרהשנייההעולם

הגנהשאינןלמטרותהגרמניבצבא

חירום.ועתות

בגרמניהכפייםלעובדיהביקוש

מרכזייעדמהווההיאולכןרב,הוא

שירותנחי־עםהעבודהולמהגרילפליטים $TS1$נחישירות$TS1$$DN2$נחישירות$DN2$כלכ^יסט

אירופה.דרוםמדינותבחופיתתם

בג־המהגריםכמותצמחההשנה

רמניה

$TS1$בגרמניה$TS1$

$DN2$בגרמניה$DN2$לראשו־והגיעה%7.3ב־

נה

$TS1$לראשונה$TS1$

$DN2$לראשונה$DN2$החול־בשנהמיליון.11ל־

פת

$TS1$החולפת$TS1$

$DN2$החולפת$DN2$אלף200כ־גרמניהקלטה

ועיראק.מסוריהרובםפליטים,

קפץכברהזההמספרהשנה

מתוכםאלף80כ־אלף.650ל־

להיום,נכוןלבדו.יוליבחודש

אומהגרהואחמישיגרמניכל

למהגרים,בן

כלכ^יסטשירות
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