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Lederen for FNs høykommissær for flyktningers avdeling for det sørlige Middelhavet,
Vincent Cochetel, hevder at organisasjoner bidrar til å radikalisere migranters
drømmer.

vincent cochetel
@cochetel

Open Arms rejects Spanish offer of safe haven
euronews.com/2019/08/18/ope…. While I understand the difficulty
of the situation on board, I am very concerned by the radicalisation
of the migratory dreams & demands of some migrants & refugees
in Libya & neighbouring countries

Spain to allow Open Arms migrants to disembark in Mallorca
Migrants have been jumping from Open Arms and attempting to swim
ashore and scuffles have broken out as the vessel remains barred from
euronews.com
116 12:10 AM - Aug 19, 2019
107 people are talking about this
annonse

Ocean Viking
Les også: Ocean Viking – Det nye redningsskipet til Leger Uten Grenser
De har ligget utenfor kysten av Libya med GPS. Slik at alle kan se skipets posisjon, også
menneskesmuglere. De har da sannsynligvis sendt migranter i den retningen. Leger Uten
Grenser vurderer Libya som et utrygt sted, og krever å få satt migrantene i land i Europa.

De er sparsommelige med opplysninger om hvem migrantene er og hvor de kommer fra. De
fokuserer mer på deres fysiske og psykiske tilstand etter så lang tid i sjøen. Den lille
informasjonen de har gitt ut, samt bilder, viser at de fleste er fra Afrika sør for Sahara.

Ocean Viking: out of the 103 children onboard, only 11 are…
are…
Se senere

Del

I følge Vincent Cochetel så kan ikke asylsøkere velge land, de er pålagt å søke om asyl i
første trygge land. Men organisasjonene hjelper dem til å bryte «Flyktningkonvensjonen fra
1951», skriver Euronews.
Les også: Leger Uten Grenser krever at migrantene om bord Ocean Viking får komme
i land
Økonomisk migrasjon
Nå har det norske skipet Ocean Viking ligget mellom Malta og den italienske øyen
Lampedusa i 13 døgn med 356 migranter ombord. Malta har klargjort at de ikke ønsker å ta i
mot migrantene. Ocean Viking har sendt to anmodninger om å gå i havn på Lampedusa,
men de har fremdeles ikke mottatt noe svar fra italienske myndigheter, skriver Malta Today.
Ocean Viking er et utrangert hjelpeskip/beredskapsfartøy som seiler med norsk flagg, men
justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr sier det er uaktuelt at migrantene får komme til
Norge.
– Det er en samlet regjering som har meddelt både italienske og franske myndigheter om at
vi ikke kommer til å bidra i denne situasjonen. Vi har hele tiden vært tydelige på at det er
Leger Uten Grenser og SOS Méditerranée som har skapt denne situasjonen, sier Kallmyr.
Les også: Ekspert: – Redningsskip fører til flere migranter i Middelhavet
Sjøfartsdirektoratet har overfor Resett bekreftet at Ocean Viking er et
hjelpeskip/beredskapsfartøy som er sertifisert for europeisk fart. Men de har ennå ikke
besvart om Nord-Afrika går under definisjonen Europa. Ei heller om skipet er sertifisert for å
ha flere hundre mennesker innlosjert. Flere spørsmål står ubesvarte.
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Resett trenger din hjelp
Du kan støtte oss på Vipps nummer 124526.
Bankoverføring til kontonummer 1503.94.12826.
SMS "Resett fast" (59,- pr. mnd.) eller SMS "Resett" (200,- en gang) til 2474.
NB: Dette er helt separat fra Resett-medlemskap og gir ikke tilgang til
medlemsinnhold. Resett-medlemskap finner du ved å trykke her.
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ELLER REGISTRER DEG HOS DISQUS ?

Navn

Sverre Høegh Krohn • for 8 timer siden

Jeg synes alle godhetsposører skulle fått en migrant hver hjem.
36 △ ▽ • Svar • Del ›
Kurt Guldvik > Sverre Høegh Krohn • for 8 timer siden

Ja,og ei regning på hva deres likegyldighet koster.
16 △ ▽ • Svar • Del ›
Jostein > Kurt Guldvik • for 5 timer siden

Nå har nrk/NTB omvendt migrantene til flyktninger og biskop Solveig Fiske
samt KrF vil ha dem hit.
△ ▽ • Svar • Del ›
Norsknordmanninorge > Sverre Høegh Krohn • for 7 timer siden

En, hvorfor ikke flere...
5 △ ▽ • Svar • Del ›
Aslak Telset > Norsknordmanninorge • for 6 timer siden

Hele gjengen som kommer kan disse ta og spesielt de som er i Middelhavet
og henter de , for det er det de gjør viss ikke så haddde de ikke lagt i vei.
△ ▽ • Svar • Del ›
DrD . • for 8 timer siden

Hvis Ocean Viking ikke har livbåter, redningsvester og annet utstyr til alle ombord, må
kapteinen tiltales og fartøyet fratas sertifisering. Det kommer ikke som noen overraskelse
at det er hundrevis av personer ombord da fartøyet ble hyret for akkurat slik
menneskesmugling.
24 △ ▽ • Svar • Del ›
Tacopulver > DrD . • for 8 timer siden • edited

For noen dager siden skrev jeg en kommentar og spurte om hvor mange det er
plass til på båten. Den ble slettet 😕
7 △ ▽ • Svar • Del ›
Kjell Pettersen > Tacopulver • for 7 timer siden

https://sysla.no/maritim/no...
1 △ ▽ • Svar • Del ›
Per H Hansen > Kjell Pettersen • for 3 timer siden

Kan du gjengi hovedpunktet i svaret her?
△ ▽ • Svar • Del ›
Norsknordmanninorge > Tacopulver • for 7 timer siden

Å hvor mane er det plass til..
△ ▽ • Svar • Del ›
Tacopulver > Norsknordmanninorge • for 6 timer siden

Rettet. Takk og god helg 🙂
△ ▽ • Svar • Del ›
Aslak Telset > Norsknordmanninorge • for 6 timer siden

Mannskapet og noen få pasienter, ikke leger og hjelpepersonale
heller. Jeg har vært med å bygge mange slike .
△ ▽ • Svar • Del ›
en > Aslak Telset • for 4 timer siden

«Ocean Viking» er et såkalt standby-offshorefartøy (ERRV) og er
bygget for å kunne redde opptil 300 oljearbeidere i Nordsjøen ved en
større ulykke.
Skipet har nå kapasitet til å ta om bord rundt 200 migranter, melder
den humanitære organisasjonen.
△ ▽ • Svar • Del ›
Norsknordmanninorge > DrD . • for 7 timer siden

Du tar feil, HVis det er en båt som er i ferd med å sykne og det kommer et annet
fartøy forbi så skal vel alle berges vel, om det er livbåter eller ikke til alle..
△ ▽ • Svar • Del ›
DrD . > Norsknordmanninorge • for 6 timer siden

Delvis korrekt, men her har fartøyet reist i ens ærend for å brukes som
ferge, altså til persontransport. Derfor er det brudd på skipets bruksområde
og klassifisering.
△ ▽ • Svar • Del ›
Off_Track > Norsknordmanninorge • for 6 timer siden

Man går til NÆRMESTE havn, og samtidig kaller opp redningstjeneste.
△ ▽ • Svar • Del ›
Aslak Telset > Norsknordmanninorge • for 6 timer siden

Dersom dette fartøyet også havarerer, hva da ? Vil gjøre oppmerksom på at
der ikke er en krigssituasjon som skal tilsi en storstilt berging slik som i en
krig eller et Skipsforlis.
△ ▽ • Svar • Del ›
Tacopulver • for 8 timer siden

Omsider våkner FN. Det må bety at alt «hatet» vi i kloakken har spredt var begrunnet? En
uforbeholden unnskyldning fra voldsvenstre, raddiser, etc ønskes velkommen
21 △ ▽ • Svar • Del ›
Edmund F. Dräcker > Tacopulver • for 8 timer siden

Javel? Skal den gis av Lurås som farer med fake news i nærværende artikkel?
△ ▽ • Svar • Del ›
Skepsist > Edmund F. Dräcker • for 6 timer siden

Hva var fake news?
1 △ ▽ • Svar • Del ›
Edmund F. Dräcker > Skepsist • for 4 timer siden

Hammers utlegning av UNHCRs posisjon om asylland, for eksempel.
△ ▽ • Svar • Del ›
Kjell Arne Moe • for 8 timer siden

Etter så lang tid på havet? De kom jo ut til NGO skipet på noen få timer for pokker! At
skipet ikke gikk iland med dem i libya igjen (som da er det desidert nermeste landet) får
de jaggu ta på sin egen kappe, dette er ingenting annet enn ren menneskesmugling og
skulle straffes derretter!
12 △ ▽ • Svar • Del ›
Aslak Telset > Kjell Arne Moe • for 6 timer siden

Norge eller Redningsselskapet har der også båter som smugler, er det ikke på tide
at disse dame reagerer på misbruk av deres innsatts ?
1 △ ▽ • Svar • Del ›
ola h. aasen • for 7 timer siden

Det ser ut til at organisasjonen Leger uten Grenser har nådd grensen for det anstendige.
Nå er de med på den profitable menneskesmuglingen. Alt ser ut til å være planlagt
inkludert filming - innspilling -- på Middelhavet. For en skam.
10 △ ▽ • Svar • Del ›
Aslak Telset > ola h. aasen • for 6 timer siden

Ja og god tid slik at damene kan lære hvordan behandle flyktninger slik at de får
kurs i sex, da slipper de å voldta jenter.
△ ▽ • Svar • Del ›
john • for 8 timer siden

Ergo, en ting å gjøre.. Sett menneske-smuglerne i arresten. Også de norske legene!
10 △ ▽ • Svar • Del ›
Tusseladden > john • for 8 timer siden

Alle legene og deres medhjelpere. Ta med rederiet og mannskapet i samme
slengen.
6 △ ▽ • Svar • Del ›
BernstGunnar • for 8 timer siden • edited

Poserende kjeltringer som driter i mennesker, men er avhengig av gloriepussing for å
hente inn bidrag fra velmenende nordmenn. Økonomi trumfer tydeligvis samarbeid med
menneskesmuglere og bidrag til økning i drunkningstilfeller.
8 △ ▽ • Svar • Del ›
penemue • for 8 timer siden

Det ender nok med at migrantene kaprer skipet og truer med å drepe mannskapet om de
ikke får komme til Europa.
8 △ ▽ • Svar • Del ›
Aslak Telset > penemue • for 6 timer siden

Det har skjedd før !
1 △ ▽ • Svar • Del ›
Steinar Johansen • for 8 timer siden

Så pass
Du verden hva etikk de viser disse leger uten grenser
Er det derfor de bruker det navnet (Leger Uten Grenser) , at det ikke er grenser for lav
etikk og lover de følger
7 △ ▽ • Svar • Del ›
Aslak Telset > Steinar Johansen • for 6 timer siden

Kanskje de har så høy lønn at de kan ta permisjon og plukke litt folk så de kan
sende penger til skatte paradisene sine .
△ ▽ • Svar • Del ›
vibelator > Steinar Johansen • for 6 timer siden

Leger uten moral.
△ ▽ • Svar • Del ›
Martin • for 8 timer siden

Er båten sertifisert til så mye folk. De går jo til Libya, for å plukke opp folk som venter på
dem. De ville ikke være der om de ikke viste at båten var der og ventet på dem.
6 △ ▽ • Svar • Del ›
invernes • for 7 timer siden

Kan man da regne med at dette skipet tas i arrest og mannskapet blir arrestert ? det må
jo komme følger nå.
5 △ ▽ • Svar • Del ›
Aslak Telset > invernes • for 6 timer siden

Dette snakket NATO Jens for mange år siden, vel nå ser vi hva han har utført ,
ingen ting !
△ ▽ • Svar • Del ›
Tusseladden • for 8 timer siden

Og hva er straffen for å bryte FN's konvensjoner? Kan være kjekt å vite i disse tider, med
Golbal ettellerannet.
5 △ ▽ • Svar • Del ›
bjerre von bjeff • for 7 timer siden

Ta flagget ifra båten.
4 △ ▽ • Svar • Del ›
Thor Fredrik Hoff • for 8 timer siden

Det skulle være interessant å se regnskapet for "Ocean Dream"!
4 △ ▽ • Svar • Del ›
Tusseladden • for 8 timer siden • edited

Bare for å nevne det, så er det systemet AIS som viser hvor skipet befinner seg. GPS
viser egentlig bare kapteinen/navigatørene hvor skipet er. Og AIS-systemet kan slås av,
om kapteinen vil. Da vil ikke skipet være synlig slik vi ser det på VesselFinder. Men
derimot kan NGO'ene ombord identifisere seg med egen posisjon, via mobil, satelitttelefon eller eget AIS-system.
4 △ ▽ • Svar • Del ›
nilgau • for 8 timer siden

Det blir vel mer og mer klart at disse skipene er en del av smuglerruten som er planlagt.
Om det er bevist eller ubevisst del av systemet må man snart begynne å etterforske. De
kriminelle som sender folk ut i overbelastede gummibåter er mordere.
3 △ ▽ • Svar • Del ›
Aslak Telset > nilgau • for 6 timer siden

Hvor kommer alle Gummiflåtene fra ? Jo Kina, de vil ha tømt Afrika snarest .
△ ▽ • Svar • Del ›
vibelator • for 6 timer siden • edited

NGO'enes menneskesmugling må stoppes og migrantene sendes hjem til Afrika.
NGO'ene kjemper for å ødelegge Europa !
2 △ ▽ • Svar • Del ›
Ola Nordmann • for 8 timer siden

Kan ikke norske myndigheter kreve at skipet kommer tilbake til Norge?
2 △ ▽ • Svar • Del ›
Aslak Telset > Ola Nordmann • for 6 timer siden

NEI !
△ ▽ • Svar • Del ›
sinnamor • for 4 timer siden

Rederen burde skamme seg. Det han mottar i leie for skipet er skitne penger.
1 △ ▽ • Svar • Del ›
Arve Synden > sinnamor • for 2 timer siden

De vanærer det norske flagget. Skulle vært en lov mot slik traffickingvirksomhet
under norsk flagg. Rederiet bør pålegges høye dagbøter
△ ▽ • Svar • Del ›
Durango Farer • for 6 timer siden

Skipet bør miste sertifiseringen!
- det er sertifisert for europeisk fart og de har seilt over midtlinjen inn i Nord-Afrikas side
av Middelhavet.
1 △ ▽ • Svar • Del ›
oliver • for 6 timer siden

"...har meddelt både italienske og franske myndigheter om at vi ikke kommer til å bidra i
denne situasjonen."
Skulle bare mangle.
Norge har jo gjort sitt ved å tillate, og trolig bidra til å finansiere, et norsk fartøy å drive
"hvitvasking av illegale mennesker" fra Afrika og skamløst sende dem videre til Europa.
Uten tvil i samarbeid med sine smuglervenner i Libya.
Nå får andre også bidra litt...
1 △ ▽ • Svar • Del ›
Per Olsen • for 7 timer siden • edited

Nord-Afrika - like trygt som Stavern.
Det meldes ikke om ufred i Libya - heller ikke i Stavern. Nødstedte fra Stavern, returnerer
hjem - som alle oss andre - og bidrar til å skape et godt samfunn hjemme.
Gode samfunn må faktisk SKAPES - til glede for alle oss vanlige folk - ikke bare flykte.
1 △ ▽ • Svar • Del ›
Hent flere kommentarer

OGSÅ PÅ RESETT

Frederiksen i «konstruktive samtaler» med
Trump

Anniken Huitfeldt (Ap) blir kalt en
«ryggradløs feiging» etter at hun smilte …

25 kommentarer • for 5 timer siden

108 kommentarer • for 3 timer siden

Bevern —

DrD . —

AvatarSosialister kan lære seg folkeskikk. Det fine
med Trump er at han avkler disse fjolsene, slik at de
ser ut som en skoleelev som har fått seg en
skjennepreken ved å ha ordlagt seg stygt.Et tips til
sosialistene. Ikke gå til en ordkrig mot Trump. Han
slår bare hardt tilbake og vinner hver gang. Bare spør
Demokratene i USA.

AvatarFeminister og sosialister i Norge har gått til
knefall for islam. Når selv ikke homofile forstår hvilken
trussel islam utgjør er det noe som er skremmende
galt med kunnskapen og intelligensen hos politikere
og folk.

PDK–politiker kalte 13-åringer
«hjernevasket»: – De var ikke …

Tiltak etter terrorangrep ved moské
forlenges ut året

92 kommentarer • for 6 timer siden

Én kommentar • for 5 timer siden

Frankie —

invernes —

AvatarTipper han hadde rett i den observasjonen.
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