Udenrigsministre
fra
Grækenland
og
Tyskland
fremlægger
de hårde kendsgerninger om
flygtningesituationen
9. november 2015 – Den tyske udenrigsminister Frank-Walter
Steinmeier var på officielt besøg i Athen den 29. okt. for
drøftelser med græske regeringsfolk, inkl. udenrigsminister
Nikos Kotzias. Højt på dagsordenen for begge parter stod
flygtningekrisen og krigen i Syrien. Den 30. okt. udgav det
græske Udenrigsministerium et udskrift på engelsk af deres
pressekonference den 29. okt., under hvilken de begge kom med
vigtige erklæringer.
Med hensyn til flygtningekrisen understregede udenrigsminister
Kotzias, som også andre græske regeringsfolk har gjort, at
hovedspørgsmålet er at løse krigen i Syrien, samt den
kendsgerning, at FN’s Flygtningehøjkommissariat (UNHCR) er
blevet ribbet for finansiering.
Kotzias sagde, at han tilbage i februar i tyske medier
advarede om, at nedskæringerne i finansieringen af FN’s
hjælpeoperationer for flygtninge ville føre til en massiv
stigning i flygtningestrømmen. Han advarede igen under
pressekonferencen, at han har informationer om, at henved
300.000 flygtninge er en route fra lejre i Jordan og Libanon,
og at flygtninge i tyrkiske lejre er ved at sælge alle deres
ejendele for at kunne foretage den lange rejse.
Kozias siger, at disse mennesker kun er en del af 3 millioner
mennesker, der lever i flygtningelejrene, og som nu rejser,
fordi de bogstavelig talt sulter i lejrene. Han uddybede

nedskæringerne i finansieringen, der er faldet fra 150 dollar
pr. familie i lejrene til nu 13 dollar, dvs. ca. 0,43 dollar
om dagen. Steinmeier var enig og sagde, at Tyskland havde
sammenkaldt
et
G7-møde
på
sidelinjen
af
FN’s
Generalforsamling, som havde rejst 1,7 mia. dollar blot til at
finansiere mad i lejrene, men at det ikke var nær nok.
Kotzias kom også med en magtfuld intervention til støtte for
den ægyptiske regering og sagde: »Der er ingen, der bør lege
med ilden og destabilisere andre lande i regionen. Nogle kan
godt lide at mødes med det Muslimske Broderskab i Egypten. Det
forstår jeg. Jeg har aldrig været tilhænger af militærregimer.
Min generation sad i militærjuntaens fængsler. Stabilitet og
sikkerhed i regionen kommer først. Har nogen overvejet, hvad
der ville ske i tilfælde af et kaotisk kollaps af det
egyptiske regime, med 96 mio. mennesker, af hvilke 62 mio. er
unge og uden identitet, fremtid, jobs? Og bag disse titals
millioner er der 45 mio., der nu er ved at komme frem fra
borgerkrigen i Sudan, så vel som også den fejlslagne stat
Somalia. Efter min mening må vi afvende destabiliseringen i
denne region fra toppen og ned, for ellers vil
flygtningesituationen i Middelhavet virkelig komme ud af
kontrol. Som følge heraf må vi træffe mange, mange flere
forholdsregler.«
Steinmeier pointerede også, at der ikke kan findes en løsning
og afslutning på krigen i Syrien uden at involvere præsident
Bashar al-Assad.
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