Nemčija: Kaj se skriva
dobrodošlico beguncem?

za

Večina slovenskih medijev tako levih kot desnih vso krivdo za
prihod beguncev v Evropo pripisuje stavku nemške kanclerke
Angele Merkel »Dobrodošli«, ki ga je izrekla septembra 2015 ob
pogledu na begunce v na železniški postaji v Budimpešti.
Nemčija je odprla mejo za begunce iz Madžarske. Vlaki so
pripeljali veliko število beguncev v Nemčijo. Razporedili so
jih po vsej Nemčiji.

Kako ustaviti, ko se zgodi?
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Pred kratkim je v nemškem dnevniku Die Welt pricurljala na dan
šokantna novica: »Kanclerka Merkel je po prihodu številnih
vlakov beguncev iz Madžarske želela zapreti nemško mejo proti
Avstriji in zaustaviti val prebežnikov.« Tega so se ustrašili
nemški politiki z vlado vred. Kaj bodo pa rekli v Evropi in
svetu, če zapremo mejo. Tako meje niso zaprli in prihodi
beguncev se se nadaljevali. Vso krivdo so potem zvalili na
kanclerko.
Lani se je po posredovanju Avstrije zaprla balkanska
prebežniška pot. Potovanja z nevarnimi čolni preko
Sredozemskega morja ne pojenjajo. Žal pa v evropski uniji
kljub številnim sejam niso uspeli rešiti begunske krize. Za
umiritev begunske krize je veliko prispevala kanclerka Angela

Merkel, ki se ji je uspelo pogoditi s turškim predsednikom
Erdoganom s finančno injekcijo, za zaustavitev prebežniškega
vala iz Turčije v Evropo.
Nemčija se trudi vračati begunce, ki jim ne odobrijo azila v
njihove matične dežele. Pojavljajo se problemi glede osebnih
dokumentov, ki so jih prebežniki odvrgli in jih matične dežele
ne želijo sprejeti nazaj. O tem potekajo dogovori med Nemčijo
in deželami iz Severne Afrike. Seveda se oglašajo tudi
predstavniki Zelenih in Levice, ki nasprotujejo temu, da bi
begunce vrnili v Afganistan, ki je nevarna dežela. Vračanje v
Afganistan je prepuščeno nemškim deželnim vladam, ki ravnajo
različno.
Ne gre zanemariti dejstvo, da so nemški mediji jeseni leta
2015 množično sporočali, da potrebuje Nemčija letno 430.000
kvalificirane delovne sile zato, ker je rodnost v Nemčiji
izredno nizka. Seveda se je izkazalo, da so med prebežniki
najbolj izobraženi Sirijci. Žal si z ljudmi iz Afrike ne bodo
mogli kaj prida pomagati. Potrebni bodo veliki finančni
stroški, da se bodo ti ljudje naučili nemškega jezika in tudi
izučili kakšnega poklica.

Se bo ponovila jesen 2015?
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Po številnih kriminalnih dejanjih nekaterih ekstremnih
terorističnih prebežnikov je nemške prebivalce upravičeno
strah, da se ne bi kaj zgodilo njihovim hčerkam in drugim
članom družin.
Različne teroristične akcije v Nemčiji so voda na mlin nemške
stranke AfD, ki se ji rating viša in bo prav gotovo na
bližnjih nemških zveznih volitvah septembra letos uspela priti
v nemški parlament.
Bavarski ministrski predsednik Seehofer vztraja, da bo Nemčija
prisiljena uvesti zgornjo mejo za prihod novih beguncev. Ta
meja naj bi bila 200.000 prebežnikov, kolikor jih lahko
Nemčija oskrbi brez težav.

Vedno glasnejši so tudi politiki z zahtevami, da se bodo v
prihodnje morali prebežniki izkazati z osebnimi dokumenti ali
s potnimi listi ali z osebnimi izkaznicami. Brez osebnih
dokumentov bo beguncem vstop v Nemčijo onemogočen.
V Nemčiji upajo, da se jesen iz leta 2015 ne bo ponovila.
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Avtor je Dušan Čegovnik, Essen – Mežica.

