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На границата между Словения и Австрия късно снощи се стигна до сериозно напрежение. Над 4500
мигранти се струпаха изведнъж край граничния пункт Шпилфелд. Те пристигнаха без
предварителна информация и събориха оградата на границата и преминаха на австрийска
територия, съобщи местният сайт Krone.at, цитиран от БГНЕС. Мигрантите започнаха да скандират,
че са гладни и да се бунтуват, но австрийската полиция успя да овладее ситуацията и започна
тяхната регистрация.
Словенският премиер Миро Церар съобщи, че страната е получила обещание от ЕС, че Брюксел ще
защити шенгенските граници на страната. Властите в Любляна очакват да получат полицейско
оборудване и екипировка, включително и финансова помощ. Церар говори в парламента в Любляна
по време на дебатите за увеличаване на правомощията на армията при охраняването на границите.
Армията ще получи почти същите правомощия както тези на полицията при охраняването на
границата. Днес се очаква словенският вътрешен министър Весна Гйеркеш Жнидар да отправи и
официално искане за помощ до ЕС.
От вчера в полунощ до 21.00 часа снощи в Хърватия са пристигнали от Сърбия още 6373 мигранти.
От началото на мигрантската криза на 16-ти септември в Хърватия са пристигнали 207 941 души.
Хърватският премиер Зоран Миланович обвини Унгария, че само се преструва, че защитава
християнството след като през тяхна територия мигрантите минават само транзит. „Когато
виждам, че и словенците започват да изграждат стена по модела на унгарците мога да кажа само
едно - ние ще издигнем стена два по-бързо от тях", каза Миланович пред телевизия Ябуца. Според
хърватския вицепремиер и министър на вътрешните работи Ранко Остойич издигането на стени е
безсмислено, защото „нито една ограда и нито една войска не са спрели прилива на мигранти."
Хърватските власти допускат спорадично групи от 50 до 100 души, насочвани към приемния
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център в Опатовац. Голяма част от чакащите са сирийци и иракчани, леко облечени и без обувки,
коментира БНР.
Не достига и прехрана - при около 5000 души, които преминават ежедневно южната сръбска
граница край Прешево, Червеният кръст раздава храна за 3500 души.
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