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PRZYBYĆ – WSPÓŁUCZESTNICZYĆ – POZOSTAĆ
Polityka wobec uchodźców dla kraju związkowego Berlin
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Najwyższy czas na inną politykę wobec uchodźców w Berlinie
„Przybyć – Współuczestniczyć – Pozostać” to myśl przewodnia koncepcji polityki wobec
uchodźców klubu parlamentarnego DIE LINKE w Izbie Deputowanych [Berliner
Abgeordnetenhaus]. Koncepcja ta została przedłożona Izbie w grudniu 2014 roku. Poniżej
przedstawione jest jej streszczenie.

Przemyślenia te są wynikiem coraz liczniejszych głosów krytykujących krótkowzroczność polityki
wobec uchodźców oraz brak koncepcji senatu kraju związkowego Berlin w tej kwestii. Politykę
prowadzoną przez koalicję CDU - SPD można opisać w sposób następujący:

• Reakcje obronne i wykluczanie uchodźców zamiast debaty o prawach człowieka,
stwarzania szans i perspektyw odpowiednio wczesnej integracji

• Działanie krótkowzroczne, polityka zatajania, spychanie odpowiedzialności [zamiast
zacieśniania współpracy między administracją senatu, dzielnicami i społeczeństwem
obywatelskim

• Brak spójnej polityki dla miasta

W poniższej koncepcji polityki wobec uchodźców dla kraju związkowego Berlin klub parlamenarny
DIE LINKE wskazuje alternatywy do linii koalicji CDU - SPD i opisuje niewykorzystane dotychczas
obszary działania.

Koncepcja: Przybyć – Współuczestniczyć – Pozostać
Polityka, którą proponujemy, opiera się na następujących podstawowych zasadach:

Stworzenie szans pozostania od samego początku: Berlin potrzebuje otwartej koncepcji, która
zakończy politykę odstraszania i wykluczenia, wzmocni więzi społeczne w mieście i stworzy nowo
przybyłym osobom możliwości jak najszybszego rozpoczęcia samodzielnego życia. Należy uznać
kompetencje i kwalifikacje, którymi dysponują uchodźcy. Trzeba wykorzystać wszystkie możliwości
szybkiego przyznania prawa pobytu.

Zorientowanie na sytuację życiową: Osoby wnioskujące o azyl i uchodźcy nie są grupą
homogeniczną. Każdy(a) z nich znajduje się w innej sytuacji życiowej: przyjeżdżają oni z rodziną
lub sami, są w Berlinie zdani tylko na siebie lub posiadają tu już szeroką sieć znajomych i
krewnych. Wielu uchodźców bez większych problemów samodzielnie znajdzie sposób na
zbudowanie w Berlinie nowego życia, jeśli państwo nie będzie im w tym przeszkadzać. Inni
uchodźcy będą na tym etapie potrzebować wsparcia. Otwarta koncepcja przyjmowania i integracji
uchodźców musi opierać się na uwzględnieniu indywidualnej sytuacji i oferować wsparcie tam,
gdzie jest ono konieczne.

Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego: Sytuacja uchodźców spotyka się z dużą
solidarnością obywateli i obywatelek Berlina. Wspólnie z siecią profesjonalistów stanowią oni
gwarant otwartości Berlina na świat. Postawa mieszkanek i mieszkańców miasta uniemożliwia
ponadto politykę stygmatyzacji i wykluczenia uchodźców. Inicjatywy obywatelskie winny być
włączone na równych warunkach w tworzenie koncepcji polityki wobec uchodźców. Jednocześnie
należy zwalczać uprzedzenia wobec uchodźców, obecne nie tylko na skrajnej prawicy, ale
pojawiające się także wśród osób o poglądach umiarkowanych.
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Poprawienie koordynacji i strategii: Polityka wobec uchodźców jest zagadnieniem
przekrojowym: wymaga jednoczesnego zaangażowania senatora ds. budownictwa, szkolnictwa,
spraw wewnętrznych, zdrowia, pracy, jak również burmistrza oraz radnych. W pierwszej kolejności
to od ich współpracy, zarządzania i informacji zwrotnych zależy to, czy uda się wprowadzić
zamierzone zmiany, skoordynować różne środki i działania i zastosować je tam, gdzie są one
niezbędne.

Zaangażowanie na rzecz zmiany polityki wobec uchodźców w Niemczech i w Europie: Wiele
represyjnych przepisów nastawionych na wykluczenie uchodźców i działających przeciwko nim to
przepisy prawa federalnego. Postulujemy odejście Unii Europejskiej od systemowego izolowania
uchodźców. To szukający schronienia wymagają ochrony, nie granice Unii. Dlatego też unijną
agencję Frontex należy zlikwidować. Postulujemy zmianę systemu dublińskiego w taki sposób,
aby uchodźcy sami mogli decydować o swoim miejscu pobytu i aby między krajami Unii panował w
tej kwestii sprawiedliwy rozdział.

Obszary działania: Gdzie Berlin może zrobić więcej
Obecnie w centrum uwagi znajduje się zakwaterowanie uchodźców. Jednak na odpowiedzialną
politykę wobec uchodźców składa się o wiele więcej elementów. To zagadnienie przekrojowe,
obejmujące także edukację, dostęp do rynku pracy i służby zdrowia, poszanowanie należnych
praw, zwalczanie dyskryminacji i uprzedzeń. Prezentowana poniżej koncepcja zawiera propozycje
dla wszystkich tych obszarów i ukazuje wzajemne powiązania między nimi.

1. Przyjęcie, mieszkanie, zakwaterowanie

Umieszczanie uchodźców w ośrodkach dla cudzoziemców skutkuje ich
ubezwłasnowolnieniem, pozbawia ich zdolności do działania i szansy na szybkie
rozpoczęcie samodzielnego życia. Unikanie zakwaterowania zbiorowego i zapewnienie
uchodźcom mieszkań od początku ich pobytu powinno być absolutnym priorytetem.
Możliwości rynku mieszkaniowego są jeszcze w dużym stopniu niewykorzystane.
Udostępnienie przestrzeni mieszkaniowych uchodźcom nie nastąpi samo z siebie. Wymaga
ono zastosowania szeregu skoordynowanych środków ze strony administracji senatu,
dzielnic i rynku mieszkaniowego, jak również mobilizacji obywateli i obywatelek miasta.

Stworzenie i zapewnienie mieszkań dla uchodźców: W pierwszej kolejności miejscem
zakwaterowania dla uchodźców winny być mieszkania. Udostępnienie i tworzenie dla wszystkich
potrzebujących grup społecznych (w tym dla osób ubiegających się o azyl) mieszkań o
podstawowym wyposażeniu należy w sposób wiążący wpisać w wykaz świadczeń miejskich
spółdzielni mieszkaniowych. Ten obowiązek powinien być zabezpieczony za pomocą porozumień
celowych między spółdzielniami mieszkaniowymi i senatem Berlina. Należy dotować przebudowę
starych oraz budowę nowych mieszkań przeznaczonych dla uchodźców. W procesie przyznawania
przez miasto nieruchomości w sposób szczególny powinny być brane pod uwagę projekty
mieszkaniowe dla uchodźców. W przypadku pustostanów należy stworzyć modele użytkowania
tymczasowego. Należy zarazem zwiększyć efektywność zarządzania pustostanami.

Wprowadzenie minimalnych standardów dla ośrodków dla cudzoziemców: Dla ośrodków dla
cudzoziemców należy wprowadzić jakościowe i ilościowe minimalne standardy, które byłyby
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prawnie wiążące i weryfikowalne. W tym celu powinna zostać powołana grupa robocza, w której
skład, obok wydziałów administracji senatu, wchodziliby przedstawiciele poszczególnych dzielnic
oraz grup społeczeństwa obywatelskiego. W celu lepszej kontroli zakwaterowania należy
wprowadzić certyfikację standardów. W prowadzeniu każdego z obiektów powinien uczestniczyć
powołany na miejscu zespół doradczy, który pełniłby także funkcję łatwo dostępnego organu
odwoławczego.

Dezentralizacja „ośrodków wstępnych przyjęć” [Erstaufnahmeeinrichtungen]: ubiegający się o
azyl muszą do trzech miesięcy po przybyciu przebywać w „ośrodku wstępnych przyjęć”. Należy
wypracować alternatywne rozwiązania decentralizujące dotychczasowe zbiorowe zakwaterowanie,
jak np. na Motardstraße, które umożliwią elastyczne reagowanie na zmieniającą się liczbę
uchodźców.

Poprawa koordynacji: Wiele podmiotów wpływa na politykę mieszkaniową. Rozwiązania w tej
kwestii muszą być wspólnie uzgadniane i planowane strategicznie. Od dawna wymaga to
stworzenia międzyresortowych konsultacji, które dotyczyłyby przyszłych strategii. Uczestniczyłyby
w nich władze dzielnic oraz organizacja pozarządowa, która opracowuje obecnie lokalną
koncepcję w kwestii przyjmowania i zakwaterowania. W perspektywie kilku lat kwestie pobytu i
świadczeń powinny podlegać wydziałowi administracji senatu ds. integracji i migracji.

2. Przedszkole i szkoły

Społeczna dyskryminacja uchodźców w Niemczech ma szczególnie silny wpływ na dzieci.
Mieszkanie w ośrodkach izoluje je, uniemożliwia im integrację i uczestniczenie w życiu
rówieśników. Niepełnoletni uchodźcy powinni otrzymać takie samo wsparcie i szanse, jak
inne dzieci w Berlinie.

Zapewnienie wszystkim dzieciom miejsc w przedszkolach: Środki finansowe przeznaczone na
dzieci w wieku przedszkolnym są stanowczo za niskie. Senat Berlina, wraz z organizacjami
społecznymi i władzami dzielnic, powinien zagwarantować, że w ramach programu rozbudowy
przedszkoli zostaną w pierwszej kolejności stworzone i zapewnione miejsca przedszkolne w
pobliżu ośrodków. Należy poprawić współpracę dzielnicowych urzędów ds. młodzieży
[Jugendämter] w kwestiach informacji, poradnictwa, składania wniosków i szukania odpowiedniego
miejsca w przedszkolu. Poradnictwo dla rodziców powinno obowiązkowo stanowić element
określonego umową katalogu zadań pracowniczek i pracowników społecznych w berlińskich
ośrodkach dla cudzoziemców.

Egzekwowanie prawa do nauki w szkole: Niepełnoletni uchodźcy, niezależnie od ich statusu
pobytowego, podlegają obowiązkowi szkolnemu. Coraz częściej dochodzi jednak do łamania
zasady „dostępu do szkolnictwa publicznego od początku pobytu”. Należy zakończyć praktykę
„klas powitalnych“ [„Willkommensklassen“] dla nowo przybyłych dzieci nie znających języka
niemieckiego, które organizowane są poza standardowym systemem edukacji. Najpóźniej po
trzech miesiącach dzieci powinny dołączać do zwyczajnych klas szkolnych.

Stworzenie możliwości edukacji dla młodzieży: Także osoby powyżej 18 roku życia powinny
mieć możliwość ukończenia szkoły. Dla starszej młodzieży oraz młodych pełnoletnich należy
stworzyć lepsze możliwości eksternistycznego ukończenia szkoły i zdobycia dyplomu. Ośrodki
Oberstufenzentren [OSZ – centra kompetencji ds. kształcenia, kształcenia ustawicznego i
kwalifikacji do studiów] winny posiadać ofertę kształcenia zawodowego dla wszystkich uczennic i
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uczniów, niezależnie od ich statusu i do momentu ukończenia 27 roku życia.

Poprawa koordynacji: Instytucje odpowiedzialne za szkolnictwo oraz placówki odpowiedzialne za
przyjmowanie uchodźców muszą działać w porozumieniu. Dzielnice winny być odpowiednio
wcześniej informowane o planach utworzenia na ich terenie nowych ośrodków oraz być
wyposażane tak, aby mogły sprostać zlecanym im zadaniom.

Zagwarantowanie praw niepełnoletnich uchodźców przybywających bez opieki:
Obowiązujące w Berlinie postępowanie wyjaśniające [Clearingverfahren] jest poddawane krytyce.
Praca biura odpowiedzialnego za tę procedurę winna być zbadana przez niezależny organ. Wiek
może być poddawany weryfikacji jedynie w pojedynczych, uzasadnionych przypadkach, w ramach
postępowania wyjaśniającego oraz w ściśle określonych ramach czasowych. Zasadniczo winna
obowiązywać zasada: pierwszeństwo opieki indywidualnej i odpowiednich stowarzyszeń przed
najczęściej w Berlinie stosowaną opieką z urzędu.

Uwzględnienie nadrzędnej roli dobra dziecka w prawie o cudzoziemcach [Ausländerrecht]:
Zgodnie z artykułem 3 Konwencji o Prawach Dziecka ONZ, w przypadku podejmowania wszelkich
decyzji mających wpływ na dziecko, należy uwzględnić przede wszystkim interesy dziecka. Aby
norma ta znalazła zastosowanie, należy we wszystkich ustawach i urzędowych rozporządzeniach
wykonawczych, a zwłaszcza w prawie o cudzoziemcach, uwzględnić nadrzędną rolę dobra dziecka.

3. Praca i działalność zarobkowa

Uchodźcy chcą szybko stanąć na własnych nogach. We wspólnym interesie jest jak
najwcześniejsze umożliwienie im pracy zarobkowej. Zakaz pracy i ciągnące się latami
procedury azylowe skutkują biernością i zależnością finansową. Perspektywa pracy od
początku pobytu winna być celem nowej polityki wobec uchodźców.

Uznanie i wspieranie kwalifikacji: W Berlinie istnieje dobrze działająca sieć inicjatyw na rzecz
integracji zawodowej. Należy zapewnić poradnictwo oraz odpowiednio wczesne włączanie osób
ubiegających się o azyl bądź ze statusem pobytu tolerowanego. Dotyczy to zwłaszcza uznawania
dyplomów kwalifikacji zawodowych. Instrumenty wsparcia SGB II [Zweites Buch Sozialgesetzbuch
– księga druga kodeksu społecznego] i III [Das Dritte Buch Sozialgesetzbuch - księga trzecia
kodeksu społecznego], dotyczące integracji zawodowej i kształcenia, dopasowywania do rynku
pracy i podejmowania zatrudnienia, powinny być szeroko dostępne także dla uchodźców.
Uchodźcy powinni mieć ponadto od początku swojego pobytu dostęp do kursów integracyjnych.

Wykorzystanie obecnych możliwości: Instrukcje urzędu ds. cudzoziemców powinny zostać
zmienione w taki sposób, aby w pełni wykorzystać możliwości udzielania pozwolenia na pracę.
Potrzebne jest tutaj zdecydowanie więcej działań w kierunku podniesienia kompetencji
interkulturowych, zwalczenia rasizmu obecnego w urzędach ds. cudzoziemców, jak i w instytucjach
zajmujących się polityką zatrudnienia.

Zniesienie obowiązku pozwolenia na pracę: Władze Berlina powinny podjąć działania na rzecz
zniesienia pozwolenia na pracę i na rzecz nieograniczonego dostępu do rynku pracy dla
wszystkich migrantek i migrantów mieszkających w Niemczech.
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4. Zdrowie

Ustawa o świadczeniach dla osób ubiegających się o azyl [Asylbewerberleistungs-gesetz -
AsylbLG] znacznie ogranicza zakres opieki zdrowotnej dla uchodźców. Konieczny jest tutaj
nacisk na ustawodawców, aby ustawa ta została zniesiona. Niemniej również w tym zakresie
kraj związkowy Berlin posiada szereg możliwości działania.

Zapewnienie opieki zdrowotnej: Wszystkie osoby uprawnione do świadczeń w myśl AsylbLG
powinny być objęte ustawowym ubezpieczeniem zdrowotnym [gesetzliche Krankenversicherung –
GKV] i otrzymać kartę ubezpieczenia zdrowotnego. Rozwiązanie to jest już stosowane w Bremie i
Hamburgu. Placówki publicznej służby zdrowia, które oferowałyby specjalne usługi nowym osobom
wnioskującym o azyl, powinny być w tym celu specjalnie wyposażone.

Ochrona dla osób dotkniętych traumą: Dla grupy uchodźców wymagających „szczególnej
ochrony“ Unia Europejska wyznaczyła minimalne standardy w kwestii opieki zdrowotnej. Do grupy
tej należą: niepełnoletni, osoby niepełnosprawne, starsze, kobiety ciężarne, samotne matki z
małymi dziećmi oraz osoby, które doświadczyły tortur, gwałtu lub innych ciężkich form przemocy
psychicznej, fizycznej lub seksualnej. W Berlinie została opracowana wieloetapowa procedura
stwierdzająca, czy i jaka pomoc jest potrzebna. W jej wyniku przyznawane są stosowne
świadczenia. Model ten uznawany jest w skali kraju za wzór do naśladowania. Powinien on zostać
dopasowany do wzrastającej obecnie liczby uchodźców. Na poziomie federalnym Berlin powinien
postulować, aby model berliński stał się częścią prawa krajowego w ramach wdrażania dyrektywy
UE do 31 lipca 2015 roku.

Także osoby, które przebywają w Niemczech bez prawa pobytu mają prawo do opieki
lekarskiej. W praktyce jednak większość z nich z tego prawa nie korzysta, bojąc się, że informacja
o ich pobycie trafi do odpowiednich urzędów. Gęsta sieć wsparcia, dzięki której osoby o
nieuregulowanym statusie mogą otrzymać w Berlinie pomoc medyczną, winna być silniej
wspierana i rozwijana w kierunku „anonimowych książeczek zdrowia“ [„Anonymer Krankenschein“].

5. Polityka prawa pobytu

Nagląca jest zasadnicza zmiana polityki wobec uchodźców. Władze Berlina powinny zacząć
aktywnie działać w Bundesracie na rzecz rzeczywistego uregulowania prawa pobytu,
zniesienia ustawy AsylbLG, zniesienia zakazu opuszczania przez uchodźców miejsca
zamieszkania [Residenzpflicht] i zakazu podejmowania przez nich pracy. Konieczne jest
ponadto finansowe wsparcie dla procesu integracji uchodźców, jak również większa
partycypacja Federacji w kosztach procesu przyjmowania i integracji. Jednak również na
poziomie krajów związkowych możliwe jest podjęcie dodatkowych działań.

Wykorzystanie obecnych możliwości: Prawa ustanawia Republika Federalna Niemiec, ale kraje
związkowe mają pole manewru, aby prawa te interpretować na korzyść uchodźców. Decydująca
rola przypada tu urzędowi ds. cudzoziemców. Władze kraju związkowego powinny gwarantować,
że wykorzystane zostaną wszystkie dostępne możliwości, a Ustawa o stałym miejscu pobytu
[Aufenthaltsgesetz - AufenthG] będzie stosowana na korzyść uchodźców.

Rozbudowanie Komisji ds. trudnych przypadków [Härtefallkommission]: Komisja ta jest ważną
instancją, która może przyznawać prawo pobytu również wtedy, gdy wszystkie pozostałe
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możliwości prawne zostały wyczerpane. Od momentu przejęcia rządów przez koalicję CDU - SPD
coraz częściej zdarzają się przypadki, kiedy senator spraw wewnętrznych [Innensenator], mimo
jednogłośnego votum Komisji odmawia udzielenia prawa pobytu. Ten niewłaściwy kierunek należy
zmienić, a postępowanie rozpatrujące trudne przypadki indywidualne należy zreformować.

Likwidacja aresztu deportacyjnego: Istnieje tylko jedna możliwość gwarantująca likwidację
aresztu deportacyjnego: zniesienie go na gruncie prawnym. Takie rozwiązanie jest naszym
postulatem. Na poziomie kraju związkowego należy w jak największym stopniu wykorzystać
możliwość przyznawania zezwolenia na pobyt ze względów humanitarnych. Aktualne
rozporządzenie w Dolnej Saksonii pokazuje, w jaki sposób można uniknąć stosowania aresztu
deportacyjnego. Obowiązuje tam regulacja mówiąca o obowiązku wcześniejszego, pisemnego
zawiadomienia o terminie planowanej deportacji. W ten sposób unika się rozdzielania rodzin
podczas deportacji. Także w areszcie deportacyjnym powinny być przestrzegane prawa człowieka i
dotrzymane minimalne standardy. Zalicza się do nich między innymi zagwarantowanie pomocy
prawnej, kontaktu z osobami wspierającymi i organizacjami charytatywnymi.

Likwidacja aresztu deportacyjnego na lotnisku: W przyszłości przybywający na lotnisko w
Berlinie uchodźcy powinni być zatrzymywani, a ich wnioski o azyl rozpatrywane w trybie
przyspieszonym. Ten tak zwany „tryb lotniskowy” należy powstrzymać. Żąda tego szeroki sojusz
związków wyznaniowych, organizacji charytatywnych oraz innych organizacji pozarządowych.
Władze Berlina powinny wesprzeć starania landu Brandenburg, gdzie partie SPD i die
Linke zawarły w umowie koalicyjnej zobowiązanie, aby „kontynuować zaangażowanie na rzecz
zniesienia lotniskowej procedury azylowej”.

Perpektywa dla uchodźców z Oranienplatz i ze szkoły Gerharta-Hauptmanna: Sposób, w jaki
senat postępuje w tej kwestii jest zaprzeczeniem odpowiedzialnej polityki wobec uchodźców.
Uspokojenie sytuacji możliwe będzie tylko wtedy, gdy senat wywiąże się z obietnicy „rozpatrzenia
sprawy w sposób przychylny“. Na podstawie §23 AufenthG możliwe byłoby przyznanie uchodźcom
prawa pobytu „ze względów humanitarnych“. Senator spraw wewnętrznych powinien niezwłocznie
podjąć w tej sprawie negocjacje z federalnym ministrem spraw wewnętrznych, gdyż decyzja ta
wymaga jego aprobaty.

Reforma urzędów ds. cudzoziemców: W postępowaniu berlińskiego urzędu ds. cudzoziemców
nic nie wskazuje na to, aby podejmował on kroki w celu sprostania nowym wyzwaniom polityki
wobec uchodźców, nakierowanej na perspektywy pobytu i integracji. Pozostawienie tego obszaru
w gestii wydziału administracji senatu ds. wewnętrznych sprawia, że kwestie prawa pobytu
postrzegane są w pierwszej linii jako kwestie bezpieczeństwa. Z tego względu prace urzędu ds.
cudzoziemców powinny w perspektywie kilku lat przejść w gestię wydziału administracji senatu ds.
integracji. W najbliższym czasie konieczne jest powołanie organu odwoławczego, jak również
instytucji doradczej, w której skład weszłyby organizacje pozarządowe, władze dzielnic i
administracja senatu. Organ ten towarzyszyłby procesowi wprowadzania reform.

Potencjał Berlina: aktywne społeczeństwo obywatelskie
Obok organizacji charytatywnych, związków wyznaniowych oraz tradycyjnych organizacji
uchodźczych powstały nowe, lokalne inicjatywy, w ramach których obywatele i obywatelki działają
na rzecz poprawy sytuacji uchodźców. Inicjatywy te są gwarantem pokojowej atmosfery w mieście.
Jednak senat, zamiast te inicjatywy wspierać, swoją polityką hamuje ich rozwój. Najnowszy
przykład stanowi tu podjęta w sposób niejawny decyzja o miejscu postawienia osiedla kontenerów,
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która spadła na inicjatywy uchodźcze jak grom z jasnego nieba.

Zakończyć politykę tajności: Wymienione powyżej inicjatywy powinny być postrzegane jako
partner w prowadzeniu humanitarnej polityki wobec uchodźców. Władze dzielnic oraz organizacje
działające na rzecz uchodźców powinny być włączane w proces planowania ośrodków na
odpowiednio wczesnym etapie. Umożliwi to wykorzystanie dostępnych na miejscu możliwości i
rozpoznanie na czas potencjalnych obszarów konfliktów. Inicjatywy te muszą mieć ponadto
możliwość kontaktu z uchodźcami. Umowy z zarządcami obiektów muszą być zmienione w taki
sposób, aby lokalne inicjatywy mogły w razie potrzeby korzystać z dostępnych pomieszczeń. W
ramach organów doradczych powinny mieć one prawo współdecydowania o zmianach w
ośrodkach.

Wsparcie obywatelek i obywateli w walce ze skrajną prawicą: Gdy planowana jest budowa
nowego ośrodka dla uchodźców, prawicowe grupy nieustannie próbują na nowo podsycać strach i
antyimigranckie nastroje. Jednak istnieje też dużo inicjatyw, które im się sprzeciwiają. Policja musi
otworzyć się na równorzędną współpracę z inicjatywami obywatelskimi oraz mieszkankami i
mieszkańcami ośrodków dla uchodźców. W ośrodkach tych należy wypracować lokalne strategie
przeciwko skrajnej prawicy, jak również profesjonalną sieć punktów poradnictwa. Temat „ucieczki z
kraju i azylu” winien być silniej zaakcentowany w programie polityki dla kraju związkowego Berlin
dotyczącego przeciwdziałania prawicowemu ekstremizmowi, rasizmowi i antysemityzmowi.

Samozorganizowani uchodźcy jako równy partner: w ostatnich latach uchodźcom udało się
wywalczyć większą obecność w sferze publicznej. Korzystają oni z prawa do protestu przeciw
urągającej ludzkiej godności europejskiej polityce wobec uchodźców. Działają oni lokalnie i
jednocześnie tworzą sieć międzynarodową. Współpraca z tymi inicjatywami nie należy do łatwych.
Uchodźcy stawiają elementarne pytania, na które kraj związkowy Berlin nie potrafi odpowiedzieć.
Ale te samozorganizowane inicjatywy nie są ani przeszkodą, ani przeciwnikiem, a ważnym
partnerem w walce o inną politykę dla uchodźców. Koalicja CDU - SPD w żadnym momencie nie
dołożyła starań, aby wypracować sposób na konstruktywną współpracę z uchodźcami. Nawet gdy
same związki wyznaniowe i organizacje charytatywne wyszły z inicjatywą utworzenia okrągłego
stołu, przy którym omówione miałyby być fundamentalne dla uchodźców kwestie, senatorki i
senatorzy odpowiedzialni za to zagadnienie odrzucili zaproszenie do rozmów. Jest to
przeciwieństwo demokratycznej polityki miejskiej, którą społeczeństwo obywatelskie i społeczne
inicjatywy traktują poważnie. Przywódcy CDU i SPD muszą zaprzestać polityki niechętnej
zmianom i zacząć szukać porozumienia. Jedynie wspólne działanie wszystkich stron umożliwi
utrzymanie niezbędnej komunikacji i odnalezienie możliwych rozwiązań w obecnej i przyszłych
sytuacjach konfliktowych.

Siła tak wielu ruchów społecznych stanowi potencjał, aby Berlin dalej rozwijał się jako
miasto praw człowieka i obywatela. Daje to możliwość kształtowania obywatelskiej
partycypacji i spójności miasta. Wielką porażką rządów CDU i SPD jest fakt, że do tej pory w
nieprzemyślany sposób odrzucali oni tę propozycję.


