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1. Ocenění v Bavorském zemském sněmu. Evropská-Cena německých Sociálních
Demokratů pro kapitána záchranářské lodi "Lifeline”
2. Obvinění kapitána lodi "Lifeline” soudem na Maltě.
3. Kritika Zemana, Kaczynského, Orbána a Babiše za postoj v uprchlické krizi.
München – Claus-Peter Reisch, kapitán záchranářské lodi "Lifeline”, zachránil koncem Června
234 osob z moře před jistou smrtí utonutím.
Nyní ale bude stát kapitán loďi „Lifeline“ na Maltě před soudem. Po složení kauce 5.000 Euro směl
Reisch na svobodu a nachází se v současné době v Bavorsku odkud pochází.
Přesné číslo lidí které posádka loďi za celou dobu působení ve středozemním moři zachránila,
Reisch nezná a nějaké číslo mu ani není důležité, ale „mohlo by být zhruba čtyřmístné“, říká v
rozhovoru s Mediaservice-Novotny kapitán lodi „Lifeline“ Claus-Peter Reisch.
Koncem Června zachránila „Lifeline“ u Libyjského pobřeží 234 lidí, potom zůstala loď zablokována
na 5 dní na moři, protože Itálie a Malta jí zakázala vplout do jejich přístavů.
Teprve potom když osm států přislíbilo, uprchlíky přijmout, otevřela Malta 27.Června svůj přístav
Valetta.
Obraz na lodi byl katasrofální říká kapitán Reisch. Vysláblí lidé a většina mořskou nemocí těžce
nemocná. Maltská policie loď zkonfiskovala a od té doby nesmí vyplout na moře.
Kapitán Reisch byl Maltskými ůřady zatčen a obviněn z provozování plavby lodi která má podle
Maltských ůřadů zfalšované doklady, „Jde o certifikát který byl lodi vystaven v Holandsku, je to
absolutní nesmysl“ říká v rozhovoru kapitán Reisch „nejméně 25.000 holanďanů brázdí moře s
tímto certifikátem po celém světě. Ten certifikát pro loď "Lifeline” je vystaven v Holandsku,
samozřejmě že bych byl raději kdyby loď byla přihlášená v Německu ale v Německu platí jiné
parametry. "Lifeline” je 32 metrů dlouhá a má 300 tun v Německu nesmí být delší než 25 metrů a
nesmí mít vic než 100 tun.“ Velkých konsequencí se sedmapadesátiletý kapitán Reisch neobává
„víte celý můj život nemám ani jeden škraloup ani jeden bod ve Flensburgu (Evidování prohřešků
německých automobilistů) a ani tady jsem neudělal nic za co bych se měl stydět, tohle se mohlo
stát komu koliv, teď jsem holt na řadě já...“ říká Reisch.

Pokud nejsou papíry loďi "Lifeline” pro Maltské ůřady v „pořádku“, může být kapitán Reisch
Maltským soudem potrestán maximálně pokutou do výšky 11.600 Euro nebo maximálně 12 ti
měsíčním vězení.
Reisch je také překvapen německou politikou a dostává se do ráže „Já slyším pořád v německých
médiích o uprchlické hrozbě, kde jsou ty hordy které nás tak ohrožují“ dále dodává „Německo je
tak bobatá země tohle politické harašení a blbnutí lidí, co to má znamenat? U nás (v Německu) už
někteří lidé dostávají krizi když si nemůžou každý druhý rok objednat nové auto a začínají mluvit o
chudobě ve společnosti… někteří by se měli podívat pres okraj svého talíře“
Od německé politiky se Reisch vůbec necítí podpořen, naopak vidí když spolkového ministra vnitra
Seehofera který se těší, že k jeho 69 ti narozeninám bylo odsunuto 69 uprchlíků… „to nepomáhá...“
říká Reisch. Pro Reische je Seehofer spolu odpovědný za to, „že jsme 21. Června 2018 museli 5 dní
ůplně zbytečně zůstat na moři a nesměli do přístavu“.
V polovině Července obvinil Claus-Peter Reisch spolkového ministra Horsta Seehofera z toho, že
Seehofer chce uprchlíky nechat utonout ve středozemním moři. „diskutujeme skuečně o tom jestli
je legitimní životy lidí zachraňovat?“ ptá se Reisch. Momentálně neoperuje žádná organizace ve
středozemním moři a podle kpt. Reische utonulo již minimálně 277 lidí, odkud Reisch tyto
informace má, neinformoval, ale pokud by mohl, vyrazil by okamžitě opět do středozemního moře
„pro nás (záchranáře) jsou to živé bytosti, lidé kteří jsou v nebezpečí života a podle námořního
kodexu mají nárok na záchranu před utonutím, jsou to lidé! Tečka!“
Kritika Babiše, Zemana, Kaczynského a Orbána
V Interview pro tiskovou agenturu Mediaservice Novotny Kapitán Reisch ostře odsoudil země které
nechtějí uprchlíkům na svém území poskytnout pomoc. Šéf bavorských sociálních demokratů a člen
bavorského sněmu Markus Rinderspacher ve svém projevu odsoudil kliku V4 jmenovitě
Kaczynského, Zemana a Orbána za jejich postoj k uprchlické krizi.
Podle odhadu OSN přišli v letošním roce 2018 dodnes asi 1500 lidí ve středozemním moři o život.
Že soukromé iniciativy a neziskové organizace zachránili život tisíce uprchlíků před utonutím, to se
nedá popřít.
Za své angažmá udělili dnes sociální demokraté v Bavorském Parlamentě a tím i všem ostatním
záchranářům ve středozemním moři v zastoupení kapitánem lodi „Lifeline“ Claus-Peter Reischem,
Evropskou cenu. Evropskou cenu udělují němečtí sociální demokraté lidem a organizacím za jejich
angažmá pro evropskou myšlenku a hodnoty evropská unie.
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