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Skipet Ocean Viking hentet den 12. august 2019 opp ytterligere 105 migranter fra det

UD «tok til etterretning» at Leger Uten

sentrale Middelhavet nord for Libya. Foto: Hannah Wallace Bowman / NTB scanpix.

Grenser chartret et norsk skip

23. juli 2019

Mens organisasjonen Leger uten grenser hevder at de driver humanitær

500 migranter på to skip i Middelhavet –
ingen land åpner døren

virksomhet ved å redde skipbrudne fra å drukne ved å chartre det 32 år

SOMMER

12. august 2019

gamle norskregistrerte supply-skipet «Ocean Viking», viser realiteten noe

Malta nekter «Ocean Viking» å fylle drivstoff

ganske annet.

FERIE

7. august 2019

Enda et norsk skip skal transportere migranter

De este skip av en viss størrelse er tilknyttet AIS, som er et sporings- og

i Middelhavet

fra 2 390,-

antikollisjonssystem som viser hvor skipet til enhver tid be nner seg, med

21. juli 2019

angivelse av fart og kurs.

«Sea Watch» har dratt ulovlig til Lampedusa
med 42 migranter

Siden Ocean Viking ankom Middelhavet, har skipet krysset rett utenfor

26. juni 2019

Libyas territorialfarvann med AIS påslått slik at enhver som har en

BESTIL NU

smarttelefon – noe de este av migrantene synes å ha – enkelt kan gå inn
på marinetra c.com og se hvor skipet til enhver tid be nner seg.

I skrivende stund – mandag 12. august 2019 om kvelden – be nner skipet
seg ca. 80 km utenfor Libyas kyst, og holder moderat fart med kurs
vestover. Ved å klikke på skipet og velge «Past track» kan man lett se at
skipet krysser frem og tilbake i det samme området. Dette gjør det enkelt
for menneskesmuglerne å beregne et møtepunkt når gummi åtene med
migranter sendes til havs.
«Ocean Viking» har hittil tatt opp over 250 migranter, og spørsmålet blir
da hvor disse skal settes av. Det er en betydelig risiko å presse seg i havn
uten tillatelse fra havnemyndighetene. Det kan utløse enorme bøter og
skipsføreren kan bli arrestert. Dette vil sannsynligvis skje dersom skipet
velger å gå til Italia, og det er signaler om at øvrige kyststater som Spania
og Malta snart kan gjøre noe av det samme.
Hvorfor vil noen norsk reder risikere sitt skip i arrest i lange tider med
kapteinen bak lås og slå? Forklaringen er at skipet er 32 år gammelt og har
ligget i opplag siden 2017, noe som påførte dri sselskapet Ocean Viking AS
et regnskapsmessig underskudd på 8 millioner kroner i 2018. Selskapet
eies igjen av Høyland Holding AS der daglig leder heter Trym Jacobsen og
er bosatt i Os.
Leieavtalen mellom rederiet og Leger uten grenser er ikke o entlig kjent,
men leiesummen ligger antagelig et sted mellom kr. 50.000 og kr. 100.000
pr dag. Uansett beløp vil dette gi en kjærkommen inntekt for rederiet og
snu minus til pluss i regnskapet for 2019. Og om skipet havner i arrest et
eller annet sted, så løper jo leien likevel. Dessuten har nok rederiet tatt
med i leieavtalen at dersom de blir bøtelagt for menneskesmugling og
ulovlig inntrenging i et lands territorialfarvann, så vil regningen kunne
videresendes Leger uten grenser.
Hvordan noen kan hevde at Ocean Vikings tilstedeværelse utenfor Libya –
med AIS påslått – ikke vil bidra til at ere migranter sendes til havs på
livsfarlige gummibåter, er vanskelig å forstå.
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NorgesRøst • for 10 timer siden • edited

Menneskesmugling er menneskesmugling uansett hvilke motiver man utgir seg for å ha eller
hvilken merkelapp man setter på sine egne ulovlige aktiviteter. Kriminalitet er kriminalitet
er kriminalitet. At et kriminelt smugler-syndikat får støtte av medier og politikere eller
finansiell støtte av stater eller internasjonalt gjennom FN- eller EU-systemet endrer heller
ikke på disse fakta.
Jeg er like mye en kriminell bankrøver selv om jeg tar på meg et pent antrekk og forteller
bankens ansatte at jeg er på vei og bare skal bruke pengene på gode formål. Jeg blir heller
ikke mindre kriminell bankrøver fordi jeg mener at pengene skal deles ut til andre. Jeg blir
heller ikke mindre kriminell bankrøver bare fordi jeg sier at jeg var med som sjåfør for de
mer hardbarkede bankrøverne. Jeg blir heller ikke mindre kriminell bankrøver fordi jeg sier
at andre lands sentralbanker sponser meg. Jeg blir heller ikke mindre kriminell bankrøver
fordi andre lands økonomiske tidsskrifter med egen politisk og økonomisk agenda støtter
meg for mine "gode" hensikter.
Menneskesmuglingen har mange dypgående konsekvenser. Den undergraver staters
suverenitet, den svekker staters sikkerhet fordi kriminelle og terrorister får lettere innpass
og den setter tusenvis av europeeres liv og helse i fare. Man blir simpelthen ikke en mindre
kriminell menneskesmugler fordi man later som om man gjør det for å hjelpe.
Her må Italia eller andre kystland sette hardt mot hardt. Ikke bare må menneskesmuglerne
om bord settes under arrest, men man må også saksøke og rettsforfølge stater og andre
grupper som støtter den undergravende virksomheten. Dersom det viser seg at norske
ministre aktivt har bidratt til å gi støtte til menneskesmugling må Italia kreve disse utlevert.
Deres private bankkonti bør også stenges slik at de personlig kan stilles økonomisk ansvarlig
for skader på mennesker og eiendom som deres støtte til menneskesmuglingen har
forårsaket. Det finnes allerede avtaler gjennom Interpol for denne type utleveringer.
96 △ ▽ • Svar • Del ›
Conan > NorgesRøst • for 7 timer siden

Sett disse grenseløse legene i fengsel for menneskesmugling... De setter hele Norges
befolkning i forlegenhet med å bistå kriminelle nettverk. Likhet for loven 🤢
21 △ ▽ • Svar • Del ›
GHJO > NorgesRøst • for 7 timer siden

"De grenselølse leger" er i tillegg til menneskesmugling også involvert i slavehandel.
De som har forlite å betale menneskesmuglerne med eller slipper opp for penger, blir
solgt som slaver, for å innbringe til menneskesmuglerne den manglende fortjeneste.
Ved å bidra til å holde liv i menneskesmugler-industrien, bidrar også "Grenseløse
leger" til slavehandel.
12 △ ▽ • Svar • Del ›
neptun10 • for 10 timer siden • edited

Dette er organisert kriminell virksomhet. Menneskesmugling i stor stil. Hvorfor er ikke
skipet arrestert? Det er jo ren slavehandel.
53 △ ▽ • Svar • Del ›
bogga • for 10 timer siden

Det henger ikke på greip at disse menneskene skal fraktes til et annet kontinent, når de blir
plukket opp av menneskesmuglere uten grenser.
43 △ ▽ • Svar • Del ›
olejohnny • for 10 timer siden

Vi får bare håpe at landene rundt middelhavet sier nei takk.
Så vi får denne debatten på skikkelig vis her i landet når ocean viking ankommer Norsk
havn.
Gitt debattklimaet etter terrorforsøket i Bærum tror jeg regjeringen har tapt denne saken.
Det vil alkevel være spennende å se hvordan de forskjellige partiene stiller seg til
menneskesmugling.
250 migranter + familiegjenforening = en liten Norsk bygd pr båtlass , rett på NAV.
63 △ ▽ • Svar • Del ›
NorgesRøst > olejohnny • for 10 timer siden • edited

Vi får bare håpe at landene rundt middelhavet sier nei takk.
Men så har vi jo Norge da vet du. Snart starter "Jeg-er-bedre-enn-deg-leken" du vet.
Snart vil de ulike partiene overby hverandre med sine "dugnads- og raushetskvoter",
men selvsagt ikke før kommune- og fylkestingsvalget er gjennomført.
48 △ ▽ • Svar • Del ›
olejohnny > NorgesRøst • for 9 timer siden

Ja som jeg sier så ønsker jeg skipet til Norsk havn så vi kan få vite hvem som
støtter menneskesmugling av de ulike partiene.
"Gitt debattklimaet etter terrorforsøket i Bærum tror jeg regjeringen har tapt
denne saken.
Det vil alkevel være spennende å se hvordan de forskjellige partiene stiller seg
til menneskesmugling."
11 △ ▽ • Svar • Del ›
Morild > olejohnny • for 8 timer siden

En liten unøyaktighet i artikkelen, 356 migranter er så langt plukket opp, og søket
fortsetter etter flere.
Antallet ombord + familiegjenforeninger utgjør snart en hel liten by.
18 △ ▽ • Svar • Del ›
Skippyme > Morild • for 3 timer siden • edited

⛺
Nå er de på vei til Malta.
2 △ ▽ • Svar • Del ›
Same fra Somalia • for 10 timer siden • edited

Galskap. Tving dem til å sette migrantene i land i Afrika.
38 △ ▽ • Svar • Del ›
Kari H. • for 9 timer siden

På Nyhetskanalen satt en migrantaktivist i dag, og sa at Norge må ta i mot de 250 afrikanske
migrantene som er plukket opp i Middelhavet. For det var et norsk skip blablabla...,
menneskerettigheter...,blablabla...
Må ha snorksovet i geografitimen på småskolen, for jeg mener å husk at Norge grenser i k k
e mot Middelhavet. Er ikke det korrekt, eller? I flg. Folkeretten, Internasjonale
konvensjoner, lover, forskrifter, rundskriv, høringer mm for næringsflåten./skip i
utenriksfart, ved nødsituasjon og redning av skipbrudne ---så skal de skipbrudne føres til
nærmeste trygge havn.
Har fremdeles vanskeligheter med geografien, for kartet stemmer ikke med terrenget, Norge
ligger ikke ved Middelhavet. Da må jo migrantaktivisten ha sovet i sin geografitime. Ikke jeg!
Løsningen må jo være at migrantaktivisten går ombord i Ocean Viking og loser skipet tilbake
til Afrika. Losingen må gå til nærmeste trygge havn langs kysten av N-Afrika som til Tartus,
Post Said, Alexandria, Masr Matrouh, Algerie, Anaba, Sfax, Bizerte, Benghazi,Tor,
Suossa,etc. eller til den trygge asiatiske havnen i Gaza. palestinere er jo så hyggelige og
fredsæle.
I Koranen så står det at brødre' skal hjelpes ad i nødens stund, med 2 % Zakat. Spesielt nå i
disse Eid-tider. Eid Mabrouk (jfr. Ernas salut i går)
33 △ ▽ • Svar • Del ›
Dogen • for 10 timer siden • edited

"Dette gjør det enkelt for menneskesmuglerne å beregne et møtepunkt når gummiflåtene
med migranter sendes til havs", står det i artikkelen.
Her er en som påstår at han var til havs i fire dager før han ble berget:
– Jeg var til sjøs for fire dager. Bunnen i båten sprakk den dagen vi forlot Libya. Vi gikk tom
for vann og mat etter 24 timer. Vi var så redde. Alle trodde de skulle dø.
(17 år gammel gutt fra Sudan ombord på Ocean Viking)
Flere uttalelser:
– Hvert eneste menneske jeg har snakket med så langt har opplevd å bli tilfeldig fengslet,
utpresset, tvunget til å arbeide under slavelignende forhold eller tortur. Jeg har sett arrene
etter alvorlige slag.
Folk blir torturert med elektrisk sjokk, brent med plastikk, slått med våpen og stokker. De
beskriver hvordan fremdeles føler smerte fra sine sår og arr etter tiden i Libya.
(Luca, lege ombord på Ocean Viking)
En ung mor forteller at hun måtte utstå mye motgang før hun kom ombord på Ocean Viking.
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20 △ ▽ • Svar • Del ›
Tim Hansen > Dogen • for 9 timer siden

Hver eneste har en dramatisk historie å komme med, men uten et eneste bevis. Og
alle tar det for god fisk. Det er selvsagt ingen av disse som kunne finne på å lyve.
De fortalte meg at de var rede til å dø på sjøen, fremfor å lide ennå en dag i Libya.
Selv barn gjennomskuer disse ikke-argumentene som skal appellere til blødende
hjerter.
Og selv om noen av historiene er sanne er det like fullt irrelevant. En 25-åring som
enda bor hjemme og blir dårlig behandlet av foreldrene kan ikke bare ta seg ulovlig
inn i et annet hus og forvente å bli ønsket velkommen av eierne.
38 △ ▽ • Svar • Del ›
Blurb1000 > Tim Hansen • for 8 timer siden

Om de blir pisket, slått, torturert og fratatt all verdighet mens sulten gnager, så
kommer allid Iphonen frem uten en skramme. Det sier litt om kvaliteten!
24 △ ▽ • Svar • Del ›
Patjomk > Blurb1000 • for 2 timer siden

I-phonen overlever til og med der samtlige ID dokumenter går tapt.
Apple må være utrolig dyktige.
△ ▽ • Svar • Del ›
Tore Tryne > Tim Hansen • for 9 timer siden

Det rare er at ikke en eneste mobiltelefon ble våt engang.. Men eventuelle IDpapirer eksisterer ikke hos disse som har betalt enorme beløp for turen med
smuglerferja Ocean Viking....
18 △ ▽ • Svar • Del ›
mrzerog > Dogen • for 7 timer siden • edited

17 år gammel gutt fra Sudan. Var han personlig forfulgt ? Neppe. Hva med å reise
tilbake til Sudan ?
8 △ ▽ • Svar • Del ›
Skippyme > mrzerog • for 3 timer siden

Sudan har kystlinje og havner, ikke noe problem å gå dit. Skal jern Erna ha de
til Norge må de bli fløyet, uforsvarlig å gå over Nordsjøen i slutten av august
med 250 afrikanere som dekkslast.
△ ▽ • Svar • Del ›
Christian Andersen • for 9 timer siden

Hvis poenget hadde vært å redde mennesker i havsnød burde man etter redningen avlevert
dem i nærmeste havn, som jo vitterligen er i Afrika. Det har aldri skjedd, altså er det en helt
annen agenda Ocean Viking har. Kunne man gått til sivilt søksmål mot LuG siden ingen
myndigheter tør?
19 △ ▽ • Svar • Del ›
knut e. berger > Christian Andersen • for 9 timer siden • edited

Slik er det, enkelt og greit. Det er ikke å redde mennesker som er imperativet her. Det
er aktivisme for å undergrave en type samfunn man har fått det for seg å være mot.
De glemmer fullstendig at de selv er resultat av samme samfunn.
10 △ ▽ • Svar • Del ›
Blurb1000 > knut e. berger • for 8 timer siden

Det kan jo være at de ikke er spesielt fornøyd med seg selv... just saying...
4 △ ▽ • Svar • Del ›
knut e. berger > Blurb1000 • for 7 timer siden

Skal ikke se bort fra det nei. Det ligger noe grums og skvulper, kanskje
fra barndommen.....
2 △ ▽ • Svar • Del ›
Høyreekstrem??? • for 9 timer siden

Leger uten grenser finansierer seg med donasjoner fra private givere og statlige tilskudd. En
del av pengene går til driften, mens en del går inn i organisasjonens plasseringer i
obligasjon- og rentefond, også kalt pengemarkedsfond. Hvor stor andel av donasjonene
disse plasseringene utgjør og hvor mye foreningen tjener på plasseringene vet jeg ikke.
12 △ ▽ • Svar • Del ›
AndyR • for 8 timer siden

Så... Ocean Viking seiler fram og tibake for å plukke opp migranter, og gummibåtene disse
migrantene bruker er store, nye og fine, for ikke å snakke om at de også bruker nye oransje
flytevester, slik som det ble vist i veldig mange bilder. Dette er ingen konspirasjonsteori,
men fakta. Med andre ord, dette er planlagt og betalt for av "noen". Ingen tvil om dette.
Europa og Norge blir påtvunget den finansierte invasjonen av migranter. Hvem ligger bak
dette? Forsker man litt på nettet, så finner man svaret.
11 △ ▽ • Svar • Del ›
baconrider • for 8 timer siden • edited

Når tilsvarende transport av migranter skjer ved hjelp av lukkede lastebiler på smale veier
oppover Balkan (en slik transport ble nylig stoppet i Makedonia), da dreier retorikken seg
om kyniske menneskesmuglere og skumle bakmenn som beriker seg. Men migrantene er
akkurat like dem som legger ut på Middelhavet i båt, med vitende og vilje og rede til å hoppe
i sjøen (eller punktere gummibåten) for å bli reddet. Det er akkurat det samme: Human
trafficking. Som bør behandles like strengt som de andre typene trafficking (narkotika og
våpen).
Redd afrikanere som plasker i Middelhavet (noe som gir mye bedre TV-bilder enn dem som
er innesperret i en lastebil), og pengene strømmer inn på kontoen til Leger Uten Grenser en meget lønnsom geskjeft! Det er rett og slett kvalmt!
8 △ ▽ • Svar • Del ›
Lumix > baconrider • for 7 timer siden • edited

Hvor mange vil LUG redde?
Det fødes 100 millioner potensielle migranter årlig i Afrika, og de fleste vil nok gjerne
til Europa.
Har ike LUG legene lært å tenke?
4 △ ▽ • Svar • Del ›
wotan • for 8 timer siden

Interessant. De har mao. fylt skuta med migranter og ligger nå og cruiser så de opparbeider
liggetid til havs. Dette vil blir brukt som argument for at de brått må til kai. Av oppståtte
humanitære grunner.
Det overrasker meg at migrantskipene ikke går til fransk havn. I teorien skulle Macron være
migrantenes venn.
7 △ ▽ • Svar • Del ›
Aksel Ødegaard • for 9 timer siden

God journalistikk. Vi skulle hatt mye, mye mer av dette. For eksempel fulgt sporet til
italiensk mafia.
7 △ ▽ • Svar • Del ›
mrzerog • for 7 timer siden

Hvor er miljøvernerene ? man slipper da ut mye CO2 og annet av å tråle rundt i Middelhavet
på måfå.
6 △ ▽ • Svar • Del ›
Olav Eriksen • for 7 timer siden

Min hypotese er at nyhetsfabrikantene i Nrk og TV2 forlengst er i full sving med
produksjonen av enda en tendensiøs kampanjesak ment å påvirke publikum.
Formuleringger og vendinger formuleres og omformuleres, oppleserne øver inn det mest
effektive stemmeleiet, drakter, dresser og slips presses, frisyrer og sminke justeres. De
korrekte "ekspertene" som skal bekrefte tendensen i reportasjen er forlengst booket inn.
Voice-over-stemmen som skal innlede reportasjen øver inn de siste overbevisende
kunstpausene. Regissørene må ha alt perfekt. Endelig, kjør nyhetssending!
5 △ ▽ • Svar • Del ›
Vantroende • for 5 timer siden

Det Ocean Viking driver med kan jo sammenlignes med å kjøre rutebuss. Man har en
strekning man kjører fast, med innlagt bussstopp for påstigning. På vanlige busser kan man
også gå av på den stoppen man ønsker. Det har ikke legebussen klart å få til enda. Blir mer
endestasjon etter det politiske klimaet og hvem land som har flest sutrekjerringer .
3 △ ▽ • Svar • Del ›
inteno • for 9 timer siden • edited

Man kan se at NGO skipet Alan Kurdi nå har gått til havn på det Spanske fastlandet. Ser ut
som om de er velkommen der.
https://www.marinetraffic.c...
3 △ ▽ • Svar • Del ›
OGSÅ PÅ DOCUMENT.NO

Ikke første gangen Sverige svikter i Norges
kamp mot nazismen

Svensk statsråd angriper Solberg og antyder
at Listhaug er nynazist

10 kommentarer • for 3 timer siden

22 kommentarer • for 3 timer siden

Klaatu3 —

Helgelendingen —

AvatarSverige. Bare tanken på hvordan dette en gang så
fredfulle landet har blitt forandret av
godhetstyranniske globalistpolitikere får det til å velte
seg i magen på en.

AvatarÅ lese at noen i Sverige snakker om nazi
kollobaratør blir som de sier på engelsk
«It take one to know one».
Vi har nå masse historiske fakta på at svenskene
samarbeidet stort med nazi-Tyskland under siste
verdenskrig.
Utover det blir det bare pinlig. Vi har ingen vettuge
politikere igjen i Europa.

VG tier om hvem som står bak fotballvolden

Unge Høyre kaller HRS «statsfinansiert
rasisme», ber regjeringen kutte støtten

107 kommentarer • for 8 timer siden

Dogen —

AvatarAt denne type oppførsel har vært et probem i
flere år vet mange av oss som har hatt barn i
Osloskolen.Mange innvandrerbarn vokser opp med
vold i hjemmet, og allerede for flere år siden kom minst
tre av fire barnevernsbarn fra bydeler med høyest
innvandrerandel. Noen vil derimot at innvandrere skal
bevare sin kultur for enhver pris, selv om den avviker
fra våre vestlige verdier:Hvitvasking av
innvandrerbarn…Elvis Chi Nwosu, prosjektleder i
«Barnevernet Kulturtolk» og lokalpolitiker i Ap, mener
barnevernet er for dårlige til å ta hensyn til barnas
religiøse og kulturelle bakgrunn i valg av fosterhjem. –
Barna «hvitvaskes», påstår han, og sier det skapes en
generasjon som fornorskes og mister kjennskap til sin
kulturelle identitet. – Barna vokser opp med en
identitetskrise – de lurer på hvem de er, for helt etnisk
norske blir de aldri, sier han.Dette er helt i tråd med
hva Oslos varaordfører Kamzy Gunaratnam (AP)
mener. Integrering betyr at én minoritet tilpasser seg
majoritetssamfunnet, og det er feil i hennes
verden.Psykolog og rettssakkyndig Judith van der
Weele er enig med Elvis Chi Nwosu, og tror at hvis
barn plasseres i en familie med annen religiøs og
kulturell bakgrunn kan dette føre til psykiske
problemer hos barna senere i livet. Hun har også uttalt
at det finnes en del rasister i barnevernet, og at de har
en utfordring med å luke ut ansatte med grumsete
holdninger. – Barnevernsmyndighetene ville tjent på å
føre en mer ydmyk tone overfor familier fra andre
kulturer, sa hun til NRK for en tid tilbake. –
Informasjonsidéen er preget av en
kolonialismetankegang. Disse familiene trenger først
og fremst en ydmyk tone og et spørsmål om hva de
trenger hjelp til.Så når fremmedkulturelle møter folk
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44 kommentarer • for 4 timer siden

Rolf Nilsen —

AvatarHelt konkret - hva har HRS skrevet som fremmer
et menneskesyn som ikke er akseptabelt, er rasisme
samt sprer fremmedfrykt og hat.Denne karen må
kjøres til vegg på å være konkret istedenfor å stå og i
beste fall spre fake news - i verste all drive blank løgn.
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