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Als gevolg van de Russische invasie in Oekraïne bijna twee weken
geleden zijn miljoenen Oekraïners op de vlucht geslagen. Hoewel de
meesten van hen naar buurlanden vluchten, komen er dagelijks zo’n
10.000 Oekraïners in Duitsland aan, vooral vrouwen en kinderen.
Naar schatting van het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken zijn tot vandaag
iets meer dan 50.000 vluchtelingen uit het oorlogsgebied in Duitsland
geregistreerd. De meesten komen met de bus of de trein aan in Berlijn. Hoewel er
onder de Berlijnse bevolking veel steun en solidariteit is, kan de stad de
gigantische vluchtelingenstroom niet alleen aan. Het ministerie heeft daarom
aangekondigd dat de vluchtelingen over het land worden verspreid. Alle
deelstaten hebben aangeboden vluchtelingen op te nemen. In Beieren en
Hamburg komen ook veel vluchtelingen uit eigen beweging.
Hoewel Europa de afgelopen decennia al meerdere keren te maken heeft gehad
met grote aantallen vluchtelingen, zijn sinds de Tweede Wereldoorlog in zo’n
korte tijd niet zo veel mensen op de vlucht geslagen. In 2015 en 2016 kwamen
heel veel vluchtelingen vanuit het Midden-Oosten. Deskundigen verwachten dat
uit Oekraïne meer vluchtelingen komen dan toen. Toch stelt minister van
Financiën Christian Lindner (FDP) dat de huidige crisis waarschijnlijk een kleinere
impact zal hebben op de Duitse samenleving dan die van 2015. Oekraïense
burgers beschikken over betere kwaliﬁcaties en kunnen daarom makkelijker
integreren, zegt hij.
Nog een verschil met 2015/2016 is dat Oekraïners hun status als
oorlogsvluchtelingen niet hoeven te bewijzen en dus ook geen asiel hoeven aan te
vragen. Zij krijgen automatisch bescherming. Dit is op Europees niveau geregeld
na de oorlogen in Joegoslavië. De opvang en steun aan de vluchtelingen duurt een
jaar, maar kan met twee jaar worden verlengd. Lees meer bij Tagesschau
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