Vlada Nemačke planira nove zakone protiv izbeglica
Dok se izbeglice više i više bore protiv nehumanog postupka sa strane nemačke države,
vlada je isposlovala zakon pomoću zelene-crvene (od stranke SPD i Die Grünen) vlade
oblasti Baden-Württemberg i planira još dva zakona. Ovi zakoni će još više otežati život
izbeglica. Ocekuje se da će sva tri zakona biti na snazi u toku godinu dana.
1. Zakon za klasifikaciju daljih država kao “Bezbedne države porekla”
Države Srbija, Makedonija i Bosna i Hercegovina su od odredbe Bundestag-a 19.09.2014 na
spisku bezbednih država porekla sa rezultatima da izbeglice iz ovih zemalja jedva imaju
šanse da dobiju priznanje u postupku traženja azila.
2. Izmena zakona “Asylbewerberleistungsgesetz”
Nemačka vlada namerava da natera izbeglice da 15 meseci primaju naknadu po zakonu
“Asylbewerberleistungsgesetz” umesto socijalne pomoći iako je Bundesverfassungsgericht
(ustavni sud Nemačke) presudio 18.07.2012 drugačije. Pored činjenice da je izraz rasizma i
da i dalje postoji poseban zakon za izbeglice u oblasti socijalne pomoći,to ima posledice pre
svega u oblastima medicinskih službi, mogućnosti sankcija u slučaju prekršavanja obaveze i
vrste naknada. I dalje medicinske službe su ogracičene na hitne slučajeve, što može da
bude opasno za život. Takođe, još uvek postoji mogućnost uskraćivanja naknade kao
sankcija (§ 1a Asylbewerberleistungsgesetz) uprkos presude ustavnog suda da ne dozvoli
takvo uskraćivanje.
Takođe postoji i princip naknada u naturi. Oblasti kao Bundesländer-i i Landkreis-i mogu da
dele pakete životnih namirnica ili bonove. O izmeni zakona će uskoro pregovarati u
Bundestag-u.
3. Zakon: Gesetz zur Neubestimmung des Bleiberechts und der
Aufenthaltsbeendigung
Činjenica da postoje još uvek nehumana uređenja od Asylbewerberleistungsgesetz-a je čak
veći problem, zato što se planira da će ovaj zakon obuhvatiti čak više izbeglica u budućnosti.
Mogućnost za dobijanje dozvole za boravak iz humanitarnih razloga (§ 25 pasus 5 zakona
boravka; na primer kada je proterivanje dugotrajno nemoguće) će biti teža. Zato što će biti
isklučena humanitarna dozvola za boravak po ovom zakonu kada na primer izriču ulaznu
zabranu, i to će se ovo mnogo više odnositi na izbeglice nego pre (vidi dole). Opet će biti
normalno dobiti stalno samo Duldung-e umesto dozvole za boravak. Izbeglice koji imaju
Duldung potpadaju pod Asylbewerberleistungsgesetz.
Takođe će biti lakše uhapsiti izbeglice koji se nalaze u postupku Dublin-a, zato što će zakon
podmetnuti izbeglicama sklonost bekstva, zato što nisu sačekali postupak azila u zemlji, koja
je bila prvobitno nadležna za njih.
Generalno će biti uređenja uhapšenja stroža u budućnosti. Uprave će moći da privedu
izbeglice u “Gewahrsam” bez prethodne provere sudija o zakonitnosti pritvora u slučaju da
traja duže tražiti sudijsku naredbu nego uhapšenje.
Takođe planiraju proširenje zabrane boravka i ulazka izbeglica, koji imaju dužnost da izlaze
iz države i ljudi sa odbijenim zahtevom azila. To će se ticati većine njih, koji imaju Duldung.
Nacrt zakona jednostavno tvrdi, da u tim slučajevima su tražili azil samo da primaju državni
novac. Zabrana boravka ima masivne poslednice: Dovodi do zabrane davanja dozvole
boravka i do zabrane uđenja u Nemačku ili u sve EU-zemlje do 5 godina.
Postupak zakonodavstva je trenutno na početku. Do sada samo postoji nacrt iz jednog
odeljenje jednog ministarstva.
Cilj ovih paketa zakona je masivno ubrzavanje lišavanja prava izbeglica u Nemačkoj. Vlada
deluje protiv ljudi, koji žele da koriste svoje pravo na slobodu kretanja i boravka sa
proterivanjima, hapšenjima, sa posebnim zakonima koji diskriminišu i sankcijama. Ovim
putem svesno ignoriše zahteve izbeglica koji se sve više skupljaju da protestvuju protiv
proterivanja, prisile da žive u logorima, Residenzprlicht-a i drugih posebnih zakona koji
diskrimišu.
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