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ÉVIAN 

 

 

Lani, če navedem samo en primer, je neka barka, ki je nosila prebežnike, umrla zaradi 

srčnega napada. Ko je prispela prva reševalna ladja, je Sredozemlje utonilo. Našli so 

vodo, ki je hlastala za zrakom, premočene valove in Evropsko unijo, ki se je oklepala 

razbitine, da bi preživela. Otrok niso našli.  

 

 

Prvi izsledki preiskave so jasno pokazali, da, sodeč po satelitskih slikah, potonjena 

barka ni znala plavati.  

 

 

Pri večernih poročilih ob osmih, ko so se vode Sredozemlja iz televizije rahlo stekale 

na parket dnevnih sob, vznemirjajoč srečne družine v varnih deželah in botrujoč 

manjšim nevšečnostim pri spolnih dejavnostih tihe večine Srednje in Severne Evrope, 

je nenadoma, kot gobe, ki na lepem vzniknejo v gozdovih, neka Evropejka srednjega 

razreda vprašala, zakaj so prišli po morju, in ne po zraku, ko pa so pridobili vizume. 

Televizijo je ta bela nedolžnost premagala in naredila je samomor.  

   

  

Ko je tragični dogodek telefonsko komentiral pooblaščenec za integracijo z urada za 

tujce, je dejal, kaj bomo pa zdaj. Ves novi tovor beguncev, ki naj bi čistili drek 

evropskih penzionistov, je preminil.  

 

 

Pri večernih poročilih ob osmih je belopolta televizijska napovedovalka, ki nikoli ni 

imela otrok, navajala poznavalca Bližnjega vzhoda, ki ni bil nikdar na Bližnjem 

vzhodu, in povedala, da so tisti otroci morda izginili iz postmodernih razlogov, ko so 

se igrali skrivalnice.  

 

 

Edini preživeli je bil Jezus, Marjin sin. Našli so ga, ko je hodil po vodi.    

  

  

Opomba 1: 

Vzeli bodo naše službe in hiše, zapeljali naše ženske, polastili se bodo sredstev, ki 

smo jih namenili revnim, mednje se bodo infiltrirali kriminalci in vohuni, usuli se 

bodo k nam in zamajali družbo in privedli do njenega razpada. Videti so neokusno, 

prenašajo bolezni, imajo drugačno življenjsko raven, drugačno kulturo, njihova 

morala je čudna, nikoli se ne bodo mogli integrirati.  

 

 

Opomba 2: 

Vse rasistične besede v Opombi 1 se ne nanašajo na trenutno begunsko krizo, kot ji 

pravijo, s čimer imajo danes v mislih sirske begunce. Te besede so bile pravzaprav v 

širši rabi zahodnih medijev že za opis judovskih beguncev iz Nemčije in Avstrije, ki 

so v obdobju pred drugo svetovno vojno skušali ubežati pred nacisti.  
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Opomba 3: 

Leta 1938 se je 32 držav sestalo na konferenci v Évianu, da bi razpravljali o krizi z 

judovskimi begunci iz Nemčije in Avstrije. ZDA so še pred začetkom zasedanja 

zavrnile povečanje letne kvote beguncev. Britanija se je izjasnila, da Združeno 

kraljestvo ni država priseljevanja. Vse prisotne države so zavrnile njihovo nastanitev. 

13. julija je v nacističnem časniku Völkischer Beobachter zmagoslavno pisalo: »Nihče 

jih noče.« (Občutek imam, da je bil pisec tega članka Adolf Hitler osebno.) Štiri 

mesece po konferenci so nacisti izvedli pogrom kristalne noči, nato pa postopoma 

začeli reševati »judovsko vprašanje«, na svoj posebni način, ki je, kot vemo, privedel 

do »končne rešitve«.  

 

 

Ghayath Almadhoun 
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