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(Week 40) Minister De Maizière verdedigt de nieuwe asielwet in de
Bondsdag. Overzicht van de laatste ontwikkelingen in de
vluchtelingencrisis in Duitsland.
Minister De Maizière beklaagt zich over 'ondankbare' vluchtelingen
(2-10-2015) Minister van Binnenlandse Zaken Thomas de Maizière heeft zich in
een televisie-interview beklaagd over de ondankbare houding van asielzoekers.
Hij ergert zich aan de kritiek die vluchtelingen hebben op de opvang. "Tot de
zomer waren de vluchtelingen dankbaar om bij ons te zijn. Nu zijn er al veel
vluchtelingen die denken dat ze zich zelf een plek kunnen toebedelen. Die de
opvang verlaten en opmerkelijk genoeg geld hebben om een taxi te nemen en
daarmee honderden kilometers door Duitsland te rijden. (...) Die staken omdat de
opvang hen niet bevalt. Die klagen over het eten. Die vechten in de opvang, al is
dat nog een minderheid (...)." Lees meer bij Tagesschau
Peiling ziet bezorgdheid over komst vluchtelingen toenemen
(2-10-2015) In de Deutschlandtrend-peiling van de ARD tekent zich de
stemmingsomslag in Duitsland af. Waar begin vorige maand nog 38 procent van
de Duitsers aangaf dat de komst van veel vluchtelingen hen zorgen baarde, is dat
nu 51 procent. Dat is overigens het landelijk gemiddelde; in West-Duitsland is het
48 procent, in Oost-Duitsland 59 procent. Kanselier Merkel heeft de slechtste
populariteitsscore sinds jaren, en de Beierse minister-president Seehofer, die
Merkels beleid zwaar bekritiseerde afgelopen weken, scoort opvallend goed. Lees
meer bij Tagesschau
De Maizière verdedigt nieuwe asielwet in de Bondsdag
(1-10-2015) Minister De Maizière (CDU) van Binnenlandse Zaken verdedigt
vandaag de nieuwe Duitse asielwet in het parlement. De wet moet het mogelijk
maken mensen die geen recht hebben op asiel sneller het land uit te zetten en
merkt Albanië, Montenegro en Kosovo aan als veilige landen. Ook kan het
verblijfsgeld van asielzoekers worden gekort. De Bondsdag beslist half oktober
over de wet. Lees meer bij Spiegel Online
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5000 mensen in Erfurt demonstreren tegen asielbeleid
(1-10-2015) In Erfurt in Thüringen hebben 5000 mensen gedemonstreerd tegen
het asielbeleid. De AfD had opgeroepen tot het protest. Onder de demonstranten
zouden ook talrijke neonazi's zijn geweest. Het kwam tot ongeregeldheden met de
500 tegengdemonstranten. Lees meer bij Spiegel Online
Hamburg wil leegstaande gebouwen voor vluchtelingen vorderen
(1-10-2015) Hamburg wil als eerste Duitse deelstaat leegstaande gebouwen
vorderen voor de opvang van asielzoekers, ook als de eigenaren dat niet willen.
Daarover beslist het deelstaatparlement vandaag. Zo moet worden voorkomen dat
asielzoekers in de winter in tenten moeten verblijven. In een aanmeldcentrum in
Hamburg zijn woensdag groepen Syriërs en Afghanen slaags geraakt. Een aantal
mensen raakte gewond en een deel van het meubilair is vernield. Lees meer bij
FAZ.net (leegstaande gebouwen) en Spiegel Online (aanmeldcentrum)
Onduidelijkheid over aantal asielzoekers in Duitsland
(30-9-2015) Het is onduidelijk hoeveel asielzoelers er in Duitsland zijn. De politie
in Beieren geeft alleen het aantal geregistreerde mensen door, maar veel
asielzoekers zijn nog niet geregistreerd. De nieuwe chef van het Bundesamt für
Migration und Flüchtlinge BAMF, Frank-Jürgen Weise, zegt ook geen goed
overzicht te hebben van hoeveel mensen binnenkomen en hoe ze over Duitsland
worden verdeeld. Volgens schattingen zijn 290.000 vluchtelingen in Duitsland nog
niet geregistreerd. Lees meer bij Spiegel Online
De Maizière wil asielcontroles aan de grens invoeren
(30-9-2015) Minister De Maizière (CDU) van Binnenlandse Zaken wil aan de grens
gaan controleren of vluchtelingen recht hebben op asiel, zodat degenen die niet
mogen blijven sneller kunnen worden teruggestuurd. Op vliegvelden gebeurt dat
al. Zulke transitzones zijn een eis van de CSU. Volgens De Maizière is het niet in
strijd met EU-wetgeving. Lees meer bij Die Welt
'Vluchtelingenstroom vergroot verschillen tussen Oost en West'
(30-9-2015) De scepsis over het Duitse vluchtelingenbeleid is in Oost-Duitsland
groter dan in West-Duitsland. Dat blijkt de peilingen. "Het thema vluchtelingen
verandert de politieke stemming in Duitsland met signiﬁcante verschillen tussen
Oost en West", aldus het hoofd van onderzoeksbureau INSA. De CDU in de OostDuitse deelstaten bekijkt de scepsis met zorg. Oost-Duitsers hebben hogere
verwachtingen van de regering dan West-Duitsers en kunnen niets met political
correctness, aldus CDU-fractievoorzitter in Thüringen Mohring. Lees meer bij
Spiegel Online
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Kabinet stemt in met nieuwe asielwet
(29-9-2015) De bondsregering heeft vandaag ingestemd met een nieuwe asielwet.
Die moet op 1 november ingaan, als in oktober ook de Bondsdag en de Bondsraad
ermee instemmen. De wet bepaalt strengere regels voor asiel, snellere
asielprocedures, meer geld voor de deelstaten voor de opvang van vluchtelingen
en het aanmerken van Kosovo, Albanië en Montenegro als veilige landen. Lees
meer bij Spiegel Online
15 verdachten van geweld in aanmeldcentrum gearresteerd
(29-9-2015) De politie heeft 15 asielzoekers gearresteerd die verdacht worden
van geweld, poging tot doodslag en vernieling in een aanmeldcentrum in Suhl in
Thüringen, zes weken geleden. Het aanmeldcentrum was op het moment dat het
geweld uitbrak overvol. Het hoofd van de Duitse politievakbond Wendt wil dat
vrouwen, kinderen en religieuze minderheden in asielzoekerscentra beter worden
beschermd en dat asielzoekers die geweld gebruiken sneller het land uit worden
gezet. Ook pleit hij ervoor vluchtelingen van verschillende etniciteit en religie
gescheiden op te vangen. Maar dat is volgens verschillende experts en politici
met de huidige toestroom niet mogelijk. Lees meer bij Die Welt (Suhl) en Spiegel
Online (Wendt)
Schäuble plant 5 miljard extra in begroting voor vluchtelingen
(29-9-2015) Minister van Financiën Schäuble legt 5 miljard euro extra opzij in zijn
begroting van 2016 voor de vluchtelingen. Dat blijkt uit een gewijzigde begroting
van de minister waar het kabinet vandaag over besluit. Lees meer bij
Handelsblatt.de
Ophef over bezoek NPD aan asielzoekerscentrum
(29-9-2015) Politici van SPD en Die Grünen zijn boos over een bezoek van de
extreem-rechtse NPD aan een asielzoekerscentrum in MecklenburgVoorpommeren. De NPD zou daar geprobeerd hebben foto's te nemen hoewel dat
verboden is en gevraagd hebben waarom er geen varkenvlees wordt geserveerd.
Het bezoek was in eerste instantie verboden door de minister van Binnenlandse
Zaken van de deelstaat maar werd toegestaan door het
Landesverfassungsgericht. Lees meer bij Zeit Online
Paar duizend nieuwkomers per dag
(28-9-2015) De Duitse politie heeft laten weten dat zondag 4160 illegale
grensoverschrijdingen zijn geregistreerd, en zaterdag 3604. Lees meer bij Reuters
Gauck waarschuwt dat Duitsland niet onbeperkt vluchtelingen kan opnemen
(28-9-2015) Bondspresident Gauck heeft zondag in een toespraak bij de opening
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van de Interculturele Week van de Kerken gewaarschuwd dat Duitsland niet
onbeperkt vluchtelingen kan opnemen. Ook bereidde hij Duitsers voor op de zware
klus die het volgens hem zal zijn om zoveel nieuwkomers te integreren. "Ook
onpopulaire besluiten en ongemakkelijke maatregelen zullen genomen moeten
worden", aldus de president. Lees meer bij Tagesschau
Massale vechtpartij in asielzoekerscentrum in Hessen
(28-9-2015) In Calden in de deelstaat Hesssen zijn zondag bij een massale
vechtpartij tussen Albanezen en Pakistanen in een asielzoekerscentrum
honderden mensen slaags geraakt. Er vielen 14 gewonden, onder wie 3
politieagenten. Het duurde enkele uren voordat de politie de situatie weer onder
controle had. In Calden worden 1500 asielzoekers uit 20 verschillende landen
opgevangen. Lees meer bij Spiegel Online. In de deelstaat Brandenburg is het
geweld in asielopvangcentra onderzocht. Het blijkt vooral mis te gaan in grote
opvangcentra waar weinig privéruimte is en te weinig personeel. Ook speelt
racisme jegens zwarte Afrikanen een rol. Lees meer bij Süddeutsche Zeitung
Merkel verliest aan populariteit
(28-9-2015) Kanselier Merkel verliest door haar houding in de vluchtelingencrisis
("Wir schaﬀen das") aan populariteit. Dat blijkt uit verschillende peilingen. Voor
het eerst in deze regeerperiode is ze niet meer de meest geliefde politicus, blijkt
uit een peiling van Der Spiegel zondag. Ze staat nu op de vierde plaats, op 1 staat
minister van Buitenlandse Zaken Steinmeier. In de ZDF-Politbarometer haalde
Merkel zondag haar slechtste resultaat uit deze regeerperiode. Binnen de CDU
houdt de kritiek op Merkels beleid aan. Lees meer bij Zeit Online
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