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Zowel uit de SPD en de Groenen als uit de CDU komt er kritiek op
uitspraken van CSU-politicus Dobindt over het uitzetten van
asielzoekers. Daarnaast wil de CDU dat de SPD zich inzet voor
zogenoemde 'ankercentra', die ervoor moeten zorgen dat asielzoekers
zonder perspectief sneller worden uitgezet.
Dobrindt, CDU-fractievoorzitter in de Bondsdag, sprak in een interview met de Bild
Zeitung over een 'agressieve anti-uitzet-industrie', die het moeilijk maakt
asielzoekers die niet mogen blijven, het land uit te zetten. Wie met procedures
probeert "de uitzetting van criminelen te verhinderen, werkt niet voor het recht
op asiel maar tegen de maatschappelijke vrede", aldus Dobrindt. Annegret KrampKarrenbauer, secretaris-generaal van de CDU, distantieerde zich van Dobrindt en
benadrukte dat de rechtsprocedures om je tegen uitzetting te verzetten er niet
voor niets zijn. De Duitse advocatenvereniging DAV verwijt Dobrindt met zijn
uitspraken de rechtsstaat te verzwakken. Coalitiepartner SPD vindt dat de CSU'er
de samenleving polariseert. Lees meer bij tagesschau.de
Kramp-Karrenbauer roept de SPD op zich in deelstaten waar zij regeert in te
zetten voor zogenoemde Ankerzentren (ankercentra). Daarin moeten asielzoekers
na hun aankomst in Duitsland worden opgevangen en als ze geen recht op asiel
hebben ook direct weer worden uitgezet. Minister Seehofer (CSU) van
Binnenlandse Zaken wil dat er zo'n 40 van deze centra in Duitsland komen. In elk
centrum moeten tot 1500 asielzoekers kunnen worden ondergebracht. In de
deelstaten waarin de SPD regeert is er weerstand tegen de plannen. Critici vrezen
dat het in zulke grote centra meer tot geweld komt. Lees meer bij
tagesspiegel.de
De fractievoorzitters van de CDU en de CSU in de Bondsdag en de deelstaten
willen onderwijs over Duitse normen en waaren - Wertekunde - voor kinderen van
vluchtelingen. Voor goede integratie is meer nodig dan alleen taalonderwijs,
zeggen zij, daarom moeten de kinderen lessen krijgen over bijvoorveeld de Duitse
democratie, persvrijheid en de gelijkwaardigheid van man en vrouw. Lees meer bij
Süddeutsche.de
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