Tyskland: SPD-ledere atter
imod ’det sorte nul’;
Tyskland står over for en
desperat genhusningssituation
for flygtninge
2. november 2015 – Ralph Stegner og Thorsten Schäfer-Gümbel,
der begge er viceformænd i SPD, har her til morgen igen udtalt
sig offentligt og krævet, at politikken for en budgetbalance
(det »sorte nul« eller »gældsbremsen«) blev modificeret for at
give mulighed for ekstra finansiering af projekter til
genhusning, støtte og integration af flygtninge.
Schäfer-Gümbel sagde, at man ikke burde anskue delstaten
Hesses politik med en »gældsbremse« som naturlig lov; det er
snarere en metode til regulering, der kan og bør modificeres
under særlige omstændigheder – med flygtningekrisen som en
sådan situation; og Hesse har et akut behov for, at der
opføres 40.000 nye lejligheder, både til lavindkomstgrupper og
til flygtninge.
Deres tal er under alle omstændigheder for lave: Byen
Wiesbaden alene, der engang havde 25.000 sådanne sociale
boligenheder, er nu nede på 9.000 og løber en stor fare for i
år 2030 at lande på nul, med de nuværende planlagte 7.000 nye
boligenheder (der ikke medregner flygtningenes behov), som
ikke gør den store forskel. Med hensyn til nye boliger, der
skal bygges til flygtninge, der vil blive i Tyskland og har
ret til primær familiesammenføring (hustruer og børn), så
findes der endnu ikke noget »forceret program«, selv om det nu
om stunder ofte kaldes sådan. De nye lejligheder, som
flygtninge flytter ind i nu, er for det meste dem, der blev
påbegyndt meget tidligere på året, før den voldsomme

indstrømning af flygtninge begyndte i juli måned. Det
indebærer, at lejligheder, der bebudes til flygtninge nu,
sandsynligvis ikke vil være disponible før sent næste sommer
eller efterår.
Mange flygtninge, både de 42.000, der stadig må bo i telte, og
dem, der endnu vil komme, må flyttes til vintersikrede
opholdssteder, såsom hærens ombyggede barakker, der ikke
længere er i brug.
Dette kan Tyskland klare; men de nye forholdsregler, som
regeringen har diskuteret, og som har til formål at dæmpe
flygtningestrømmen, indebærer, at for de ti tusinder, der
stadig vandrer på vejene i Balkan, hvor vintervejrlig allerede
er sat ind, og hvor det voldsommere regnvejr har forvandlet
flygtninge-teltlejre til mudderbanker, vil overlevelse blive
meget svær.
Det er dette drama, som 200 private hjælpeorganisationer har
adresseret i deres åbne brev til EU-ledere for en uge siden.
Men nogle af dem har fortalt denne nyhedstjeneste, at der
hidtil ikke er kommet et eneste officielt svar fra EUregeringer eller EU-institutioner.

