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(Week 39) De EU geeft een miljard voor opvang in de regio en Merkel
wil met Assad praten. De laatste ontwikkelingen over de
vluchtelingencrisis in Duitsland.
Deelstaten krijgen maandelijks 670 euro per asielzoeker
(25-9-2015) De Duitse bondsregering heeft met de deelstaten afgesproken dat ze
670 euro per asielzoeker per maand krijgen. Ook worden de landen Albanië,
Kosovo en Montenegro tot veilige herkomstlanden verklaard. Dat zijn de
belangrijkste uitkomsten van de deelstaten-top donderdag. Lees meer bij Spiegel
Nieuwe top bondsregering en deelstaten over vluchtelingen
(24-9-2015) De bondsregering en de deelstaten houden vanmiddag een nieuwe
top over de vluchtelingencrisis. Op de agenda staan nieuwe regelingen voor Duits
asielrecht, de opvang van vluchtelingen en hun integratie in Duitsland.
Gemeentes willen van de deelstaten voor de opvang 10.000 euro per vluchteling,
wat neer zou komen op 10 miljard euro per jaar. Ook wordt er gesproken over een
mogelijke bovengrens aan de opvang, de uitbreiding van sociale woningbouw in
Duitsland en over asielzoekers uit de Balkan, die Duitsland sneller wil terugsturen.
Tegelijkertijd wil Duitsland hulp bieden aan Roma en Sinti op de Balkan en wil het
de toegang tot de Duitse arbeidsmarkt voor mensen uit Balkanlanden makkelijker
maken. Lees meer bij Süddeutsche.de
EU-top: miljard extra voor opvang vluchtelingen in de regio
(24-9-2015) De Europese regeringsleiders zijn het eens geworden over een miljard
euro extra voor opvang van vluchtelingen in de buurlanden van Syrië. Ook worden
de komende maanden registratiecentra, zogenoemde hotspots, in Griekenland en
Italië opgezet en worden de controles aan de Europese buitengrenzen versterkt.
Verder wil de EU extra geld voor Turkije en de Afrikaanse landen. Om controle te
krijgen op de burgeroorlog in Syrië wil Merkel met zoveel mogelijk betrokkenen
spreken, ook met Assad, zei ze. Merkel gaf vanmorgen in de Bondsdag een
regeringsverklaring over de vluchtelingencrisis. Ze zei onder meer dat ze daarin
meer kansen dan gevaren ziet. Lees meer bij tagesschau.de over de EU-top en
over Merkels regeringsverklaring
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Orbán van Hongarije eist op CSU-bijeenkomst harder beleid tegen vluchtelingen
(23-9-2015) De Hongaarse minister-president Orbán heeft woensdag in een
persconferentie met CSU-leider Seehofer een harder EU-beleid tegen
vluchtelingen geëist. Ook verweet hij Duitsland "moreel imperialisme". Hij sprak
op uitnodiging van de CSU op een partijbijeenkomst, waarmee de CSU zich
opnieuw afzet tegen het beleid van kanselier Merkel. Prominente CDU'ers en
CSU'ers verdedigen het omstreden hek dat Orbán liet bouwen tussen Hongarije en
Servië. Politici van de SPD, Die Grünen en Die Linke protesteren tegen Orbáns
optreden. Lees meer bij Spiegel Online
EU eens over verdeling vluchtelingen, Duitsland neemt 30.000 mensen op
(23-9-2015) De EU-ministers zijn het dinsdagavond eens geworden over de
verdeling van 120.000 vluchtelingen die nu vooral in Italië en Griekenland
verblijven, over de rest van Europa. Duitsland neemt 30.000 vluchtelingen extra
op. De beslissing was niet unaniem en werd, wat ongebruikelijk is, met
meerderheid van stemmen genomen. Tsjechië, Slowakije, Roemenië en Hongarije
zijn tegen de verdeling. Minister De Maizière benadrukte dat het de andere landen
gelukt is Polen uit het kamp van de tegenstanders te halen, Polen stemde voor.
Lees meer bij tagesschau.de
Minister Gabriel bezoekt vluchtelingenkamp in Jordanië
(22-9-2015) Vice-kanselier Gabriel (SPD) heeft dinsdag een vluchtelingenkamp in
Jordanië bezocht. Volgens Gabriel geven steeds meer mensen de hoop op
terugkeer naar Syrië op en verkopen in plaats daarvan hun laatste spullen om
naar Europa te kunnen. Hij wil dat de EU 1,5 miljard euro vrijmaakt voor de
vluchtelingen. Ook de VS, "die mede aan de oorzaken van de vluchtelingencrisis
hebben bijgedragen, bijvoorbeeld in Irak", moeten volgens de minister meer hulp
bieden. Lees meer bij tagesschau.de
De Maizière: Asielzoekers geen oplossing voor demograﬁsche problemen
(22-9-2015) Minister De Maizière van Binnenlandse Zaken wijst erop dat de
toestroom van asielzoekers geen oplossing biedt voor demograﬁsche problemen
als vergrijzing en bevolkingskrimp. De minister maakt onderscheid tussen
asielzoekers en migranten die Duitsland nodig heeft. Onder de asielzoekers zijn
ook gekwaliﬁceerde krachten maar lang niet zoveel als nodig, aldus de Maizière
op een congres over demograﬁe. Lees meer bij Süddeutsche.de
Britten kritisch over Willkommenskultur van Duitse 'moraalridders'
(22-9-2015) Britse media en politici zijn kritisch over de Duitse
Willkommenskultur. Columnisten noemen de Duitsers moraalridders die met hun
politieke correctheid pralen of noemen de BRD een hippiestaat. Britse media zijn
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kritischer over vluchtelingen dan Duitse, ze spreken bijvoorbeeld vaker van
migranten - die niet direct door oorlog zijn bedreigd - dan van vluchtelingen.
Verder wordt Duitsland ondemocratisch genoemd omdat het verdragen als die van
Dublin en Schengen niet naleeft. Lees meer bij FAZ.net
Minister De Maizière zwakt strenge asielwet af
(22-9-2015) Minister De Maizière van Binnenlandse Zaken heeft de strenge
asielwet waar hij eerder mee kwam afgezwakt. Zo worden voorzieningen voor
asielzoekers die terug moeten naar hun land niet zo drastisch gekort als gepland.
Wel blijft dat Albanië, Kosovo en Montenegro als veilige landen worden
aangemerkt. De wet ligt nu bij de deelstaatregeringen en wordt donderdag op de
vluchtelingentop van de bondsregering en de deelstaten besproken. Lees meer bij
FAZ.net
Opnieuw aanslagen op asielzoekerscentra
(21-9-2015) Opnieuw zijn er dit weekend aanslagen op asielzoekerscentra
geweest. In Freital bij Dresden werd vuurwerk naar een woning voor vluchtelingen
gegooid en een ruit van het kantoor van Die Linke vernield. Freital kwam al eerder
met dergelijke aanslagen in het nieuws. In Baden-Württemberg en MecklenburgVoorpommeren gingen gebouwen voor noodopvang in vlammen op. In
Brandenburg zijn auto's van mensen die vluchtelingen helpen in brand gestoken.
Ook waren er dit weekend rechtse protesten en rellen in Saksen. Lees meer bij
Spiegel Online en Zeit Online
Minister De Maizière zegt deelstaten meer geld toe voor opvang
(21-9-2015) Minster De Maizière van Binnenlandse Zaken heeft de deelstaten
meer geld toegezegd voor de opvang van vluchtelingen. Dat deed hij zondag in
het tv-programma 'Berlin direkt'. Hij zei er niet bij om hoeveel geld het gaat.
Donderdag vindt er een nieuwe vluchtelingentop tussen de regering en de
deelstaten plaats. Eerder kregen de deelstaten 3 miljoen euro extra toegezegd.
Minister De Maizière staat onder druk vanwege problemen bij de asielprocedures.
De deelstaten en gemeentes eisen al maanden dat die sneller verlopen. Lees
meer bij Spiegel Online
Minister Nahles houdt rekening met meer werklozen
(21-9-2015) Minister Nahles van Werkgelegenheid houdt rekening met meer
werklozen in 2016 als gevolg van de vluchtelingenstroom. Ze wil meer middelen
vrijmaken om de arbeidsbureaus te ondersteunen bij de bemiddeling van
langdurig werklozen. Daarmee wil ze problemen voorkomen tussen werklozen en
vluchtelingen die ook aan werk worden geholpen. De eerste drie maanden mogen
vluchtelingn in Duitsland niet werken. En de eerste 15 maanden van hun verblijf
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geldt de Vorrangprüfung, waarbij Duitsers en EU-burgers voorrang krijgen bij een
baan boven vluchtelingen. Lees meer bij tagesspiegel.de
Directeur Weise van arbeidsbureau nieuwe baas BAMF
(18-9-2015) Frank-Jürgen Weise, directeur van het Duitse arbeisdbureau
(Bundesagentur für Arbeit), is de nieuwe baas van de Bundesamt für Flüchtlinge
und Migration (BAMF). Hij volgt Manfred Schmidt op die vorige week om
persoonlijke redenen opstapte. Weise moet er bij de BAMF voor zorgen dat de
asielprocedures sneller verlopen. Als hoofd van het arbeidsbureau gaat hij over
werk voor asielzoekers en de erkenning van hun diploma's. Lees meer bij FAZ.net
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