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Vijf jaar na 'Wir schaﬀen das'
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Vandaag 5 jaar geleden sprak kanselier Angela Merkel tijdens de
zomerpersconferentie de woorden 'Wir schaﬀen das'.
Ze sprak over de grote organisatorische opgave die het was om de vluchtelingen
op te nemen die op weg waren naar Europa en naar Duitsland en zei: "Wir haben
so vieles geschaﬀt, wir schaﬀen das". (Ons is al zoveel gelukt: dit lukt ons). De
woorden werden het symbool van het ruimhartige Duitse vluchtelingenbeleid
(bekijk hier de persconferentie van 31-8-2015, 'Wir schaﬀen das' v.a. 13:17 min).
Nu, vijf jaar later, staan Duitse en Nederlandse media uitgebreid stil bij de
memorabele uitspraak van Merkel.
Destijds, in 2015, was een golf van solidariteit met de vluchtelingen merkbaar in
Duitsland. Maar het beleid, en die drie woorden, hebben toen en in de jaren erna
ook veel weerstand opgeroepen. De opname van bijna 900.000 vluchtelingen in
2015 heeft Duitsland veranderd. Het bracht grote organisatorische problemen met
zich mee en wakkerde de vreemdelingenhaat aan, zeker nadat in de
nieuwjaarsnacht van 2015 op 2016 Noord-Afrikaanse mannen in Keulen massaal
meisjes en vrouwen aanrandden. Het extreem-rechts geweld nam in de jaren na
2015 drastisch toe.
Afgelopen vrijdag gaf Merkel weer de jaarlijkse zomerpersconferentie, waarop ze
vragen van journalisten over allerlei thema's beantwoordt. Over die uitspraak in
augustus 2015 zei ze nu: "Ik heb die zin vijf jaar geleden in een buitengewone,
moeilijke situatie uitgesproken. De zin staat op zich - en soms is hij een beetje te
veel op zichzelf komen te staan, maarja."
Merkel wijst er op dat sindsdien ook veel is bereikt. Veel van de vluchtelingen die
destijds naar Duitsland kwamen, hebben nu een baan of een diploma. Maar een
sluitend Europees migratiesysteem is er nog niet en daarvoor wil Duitsland zich
tijdens het EU-voorzitterschap inzetten, benadrukte de kanselier. Lees meer bij
Tagesschau of lees de notulen van de persconferentie van 28-8-2020
Zie ook:
'Vijf jaar later blikt het Duitse Goslar tevreden terug op de migratiecrisis'
(reportage Juurd Eijsvoogel, NRC)
'Terug naar Tröglitz, het Oost-Duitse dorp waar vluchtelingen niet welkom waren'
(reportage Sterre Lindhout, de Volkskrant)
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