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עמוד 1
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irfliNnDnArin mnn
$1ST$I$1ST$

$2ND$I$2ND$רכבתבתחנתtnrci

הונגריהבבודפשט,

גרמניה״כלכלת

להתמודדיכולה

הפליטים״עם
הקנצלריתאתמרתיעיםלאלאירופהשטהריםהמהגריםאלפימאות

החלןמהממשלותחלקבדעתה,איתנהמרקלשבעה־אלאמרקל.אנגלה

אליהןההגעהכדאיותאתלהפחיתכדיהכלכליותבהטבותלקצץ

פולמיכאל פולמיכאל

m₪₪mוהנחישותהענקספרי

ומבקשיהמהגריםשל^ך

עלשמתרסקיםהמקלט

בשנהאירופהדלתות

אתמאתגריםהאחרונה■■

להת־היבשתראשיהורגלושבוהאופן

מודד

$TS1$להתמודד$TS1$

$DN2$להתמודד$DN2$עמוקיםבקעיםויוצריםהגירהעם

המשברמגיעיוםמדיהאירופי.באיחוד

השבועבסוףכאשרחדשים,לשיאים

ק״משלבאורךאנושיתשיירהזוהיתה

רג־שצעדוופליטיםמהגריםשיצרו

לית

$TS1$רגלית$TS1$

$DN2$רגלית$DN2$180הגבולעבראלמהונגריהק״מ

שלםלילהבתצעידהבתוםהאוסטרי.

הבי־בתקשורתבהרחבהשסוקרהבגשם,

נלאומית,

$TS1$,הבינלאומית$TS1$

$DN2$,הבינלאומית$DN2$איןכיהודובהונגריההרשויות

TS1$$אוטובו/TS1$$אוטובו־ושלחובמצבלשלוטבאפשרותן

$DN2$/אוטובו$DN2$אותםויביאוהמהגריםאתשיאספומים

בידיהתקבלושםאוסטריה,עםלגבול

סיוע.וארגוניהאדוםהצלבשלנציגים

$I$1STוצ$$1STצו־מרקלאנגלהגרמניהקנצלרית

$2ND$וצI$2ND$מאףתמנעלאכיבאומרהאתמולטטה

TS1$$יכו/TS1$$יכו־״גרמניהמקלט.בקשתלהגישאדם

$DN2$/יכו$DN2$מבליגםהפליטיםשטףעםלהתמודדלה

TS1$$התק;TS1$$התק־ממסגרתלצאתאומסיםלהעלות

$DN2$;התק$DN2$,גרמני.לעיתוןבראיוןאמרהציב׳׳

שלהמעודדיםדבריהשחרףאלא

לפניהציףהאנושיהמשברהקנצלרית,

TS1$$הכלוTS1$$הכל־האינטרסיםהתנגשותאתהשטח

$DN2$הכלו$DN2$האיחודחברותביןוהפוליטייםכליים

שלהחובותבמשברשהתחדדוהאירופי,

סייםלאשעדייןהאיחוד,8002-9002

נכנסהיווני,מהמשברהפצעיםאתללקק

השמרנילימיןרובעםהנוכחילמשבר

TS1$$מצ;TS1$$מצ־בפנישהתחייבוהיבשת,בממשלות

$DN2$;מצ$DN2$מו־לדעתההגירה.אתלהגבילביעיהן$TS1$/מו$TS1$

$DN2$/מו$DN2$,להיותעלולהמשברהארוךבטווחמחים

האיחוד.לפירוקבמסלולנוסףדרךסימן

הבינלאומיההגירהארגוןנתונילפי

1OM),)לאוגוסטועד2015מתחילת

מהגריםאלף350כ־שלכניסתםתועדה

TS1$$האירו;TS1$$האירו־האיחודגבולותתוךאלופליטים

$DN2$;האירו$DN2$,זאתבלבד.ביוליאלף107כ־מתוכםפי

TS1$$תו;TS1$$תו־לאאךשהגיעואלפיםעשרותלצד

$DN2$;תו$DN2$בתוכניותחוקיתשהגיעוופליטיםעדו

וגרמניה.כבריטניהלמדינותייעודיות

2014שנתבמהלךההשוואה,לצורך

בלבד.אלף280לאירופהנכנסוכולה

TS1$$הנוכ;TS1$$הנוכ־ההגירהשטףרביםבמובנים

$DN2$;הנוכ$DN2$האביבמאורעותשלההדףגלהואחי
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שנים.כחמשלפנישהתרחשוהערבי

פליטיםמיליון7.61יצרואלהאירועים

מיליון3.33ועודחייהםעלהנמלטים

המהג־כללמתוךגג.קורתללאאיש

רים

$TS1$המהגרים$TS1$

$DN2$המהגרים$DN2$הגדולההקבוצההמקלט,ומבקשי

ממלחמתשנמלטיםהסוריםהיאביותר

האפ־מגיעיםאחריהםבמדינתם.אזרחים

גנים,

$TS1$,האפגנים$TS1$

$DN2$,האפגנים$DN2$שבורחיםוהאריתראיםהעיראקים

אינםרובםאךבארצותיהם,מהאלימות

הקבוצותפליטים.שללמעמדזכאים

מדי־משללמהגריםהםיותרהקטנות

נות

$TS1$מדינות$TS1$

$DN2$מדינות$DN2$צועניםוגםניגריה,ובעיקראפריקה

קוסובו.הענייההאירופיתמהארץ

ומבקשיהמהגריםשלהמוחלטרובם

יווןדרךהגיעוהשנהמתחילתהמקלט

והקר־טורקיהעםהיבשתיהגבולבשל

בה

$TS1$והקרבה$TS1$

$DN2$והקרבה$DN2$גםהגעהשמאפשרתיוונייםלאיים

מלובהמסערעועות.וגומידיגבסירות

ומסו־ארוךזאת,לעומתאיטליה,לאיי

כן

$TS1$ומסוכן$TS1$

$DN2$ומסוכן$DN2$הקורבנותמרבאתגבהואףבהרבה

קבוצתהםהאריתראיםבאיטליהכה.ער

הני־ואחריהםביותר,הגדולההמהגרים

גרים.

$TS1$.הניגרים$TS1$

$DN2$.הניגרים$DN2$ביותרהגדולההקבוצהביווןואילו

האפגנים.ואחריהםהסורים,היא

הפריפריהמדיגות

להתמודדהתקשות

האייםהםההגירהמאמצישלהמוקד

ואיט־ליווןהשייכיםהתיכוןהיםבמרכז

ליה.

$TS1$.ואיטליה$TS1$

$DN2$.ואיטליה$DN2$אייםדרךעברו102-4102בשנים

חוקיים,בלתימהגריםאלף160כ־אלה

אתחצההמהגריםמספרהשנהואילו

נחיתתםעםביוני.כבראלף100ה־קו

לה־שואפיםהמהגריםהאיים,חופיעל

גיע

$TS1$להגיע$TS1$

$DN2$להגיע$DN2$שארצפונה.להמשיךומשםליבשת

דרךהיבשהבדרךמגיעיםהמהגרים

TS1$$לה|TS1$$לה־עדהבלקן,למדינותומשםטורקיה

$DN2$|לה$DN2$ההגירהמחיר

Gam
הרווחההוצאות

מהגריםעלבריטניה

אירופיםלא*«*•

xi nwL'0השנים17ב־

האחרונות*״טלישמיליארד

שלחלקם^\

לאאזרחיםשבדיה
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nizMrn OO1D
$TS1$!$TS1$

$DN2$!$DN2$סוציאליות

הצפויההעלות

ולהטבותגרמניה

סוציאליות

era
־■■

לפליטים

2016ב־חדשיםיורומיליארד

כורחהבעלשהפכהלהונגריהגעתם

האירופי.לאיחודהכניסהלדלת

הןהחזיתבקוהמדינותפרדוקסלית,

מצ־סובלות׳׳הןבאירופה.החלשותגם

מיחה

$TS1$מצמיחה$TS1$

$DN2$מצמיחה$DN2$,%01מעלשלאבטלהאפסית

ואוכלו־מהתמ׳׳ג%4מ־יותרשלגירעון

סייה

$TS1$ואוכלוסייה$TS1$

$DN2$ואוכלוסייה$DN2$.צריכותשהןהאחרוןהדברמזדקנת

לדאוגשצריךופליטיםמהגריםזהכרגע

ל׳׳כלכליסט׳׳אמראותם׳׳,ולתקצבלהם

לדיפלומטיהמומחהנבון,עמנואלר״ר

ואוניבר־בהרצליההבינתחומימהמרכז

סיטת

$TS1$ואוניברסיטת$TS1$

$DN2$ואוניברסיטת$DN2$,התמודדותןאתשחקרתל־אביב

הגירה.עםדמוקרטיותשל

דרוםמדינותזומורכבתבמציאות

יותרשווהחלוקהלקדםמנסותאירופה

חברו־עםחוקיתהבלתיההגירהבנטל

תיהן

$TS1$חברותיהן$TS1$

$DN2$חברותיהן$DN2$.יוצריםהללוהגורמיםכלמהצפון

להיותשאמורותמדינותביןעמוקקרע

איןכרגענבון,לדברילדרך.שותפות

אךהאיחוד,התפרקותשלמיידיתסכנה

בכוחןחדהלעלייהתורםבהחלטהמצב

היורו־סקפטיות.המפלגותשל

ל״ארץהפכהגרמניה

למהגריםהמובטחת״

רוציםלאכללהמהגריםשלרובםתב

החלשות,הפריפריהבמדינותלהשתקע

שבדיהבריטניה,כגרמניה,במדינותאלא

וברי־יחסיתמרוחקתשבדיהואוסטריה.

טניה

$TS1$ובריטניה$TS1$

$DN2$ובריטניה$DN2$הכניסהאתבמעטלחסוםמצליחה

ולכןהגיאוגרפי,המכשולבזכותאליה

במהגרים.מוצפותואוסטריהגרמניה

למדינותלנועהזמןכלמנסים׳׳המהגרים

משוםכלכלית,מבחינהיותרהאיתנות

לעצמםלבנותיצליחוששםמביניםשהם

נבון.מסבירטובים׳׳,יותרחיים

המס־אתהשנהשקיבלהגרמניה

פר

$TS1$המספר$TS1$

$DN2$המספר$DN2$היאמקלטבקשותשלביותרהרב

הקטרבהיותהביותר,המבוקשהיעד

ביקושעםהאירופי,האיחודשלהכלכלי

המדי־אינהגרמניהכפיים.לעובדירב

נה

$TS1$המדינה$TS1$

$DN2$המדינה$DN2$להיקלטהמהגריםיוכלושבההיחידה

כמעטתדמיתלהנוצרהאךבהצלחה,

למהגריםהמובטחת׳׳׳׳הארץשלמיסטית

שהסכימהמאחרהשארביןולפליטים,

אזרחלכלמקלטלהעניקלמעשההלכה

כלכימעריכיםאחרוניםאומדניםסורי.

למהגרים.בןאומהגרהואחמישיגרמני

560שעברהבשנהנכנסובריטניהאל

שאינםאלף261מתוכםמהגרים,אלף

השנהבאוגוסטהאירופי.האיחודאזרחי

ועמרלשיאהגיעכברהנכנסיםמספר

שאינםאלף284מתוכםאלף,636על

בריטניהממשלתראשהאיחוד.אזרחי

היתרביןהשנהשנבחרקמרון,דיוויד

מבקשבנושא,הנוקשהעמדתובזכות

גםלמדינתוההגירההיקפיאתלהקטין

האירופי.באיחודחברותהאתיסכןזהאם

מהגרהאירופי,האיחורנוהליפיעל

הראשו־במדינהלהירשםצריךפליטאו

נה

$TS1$הראשונה$TS1$

$DN2$הראשונה$DN2$אלאמגיע.הואשאליההאיחורשל

כמובמדינותלהירשםסירבושהמגיעים

להיקלטרצושלאמשוםויוון,הונגריה

שנגןלאמנתהודותהלאה.והמשיכובהן,

מתנו־ליהנותהמהגריםיכולים1985מ־

עה

$TS1$מתנועה$TS1$

$DN2$מתנועה$DN2$באופןהיבשת,מדינותביןחופשית

גרמניהכקנצלריתמנהיגיםשהביא

קמרוןבריטניהממשלתוראשמרקל

אתלשקולהזמןהגיעהאםבקוללתהות

החלוכבררבותמדינותמחדש.האמנה

האמנה:בהסכמותולנגוספינותלעגל

עםבגבולדרכיםמחסומיהקימהצרפת

סביבשוטריםפרסהואוסטריהאיטליה,

הונגריה.עםלגבול

היחסיםעלמשפיעיםהללוהמתחים

האיחוד.מדינותביןממילאהנפיצים

מרקלביןהיחסיםהגיעולמשל,כך,

אור־ויקטורההונגריהממשלהלראש

כן

$TS1$אורכן$TS1$

$DN2$אורכן$DN2$שלהחלטתועקברתיחהלנקודת

מהגרים000,4כ־ברכבותלשגרהאחרון

מצוייםאירופהמנהיגיביממה.לגרמניה

חלקניצביםאחדבצדלסדן:הפטישבין

נח־אתלעצורשדורשיםמאזרחיהם

שול

$TS1$נחשול$TS1$

$DN2$נחשול$DN2$ומנ־ארצם,אתהשוטףהמהגרים

גד

$TS1$ומנגד$TS1$

$DN2$ומנגד$DN2$וארגוניםאירופהלהנהגתעמיתיהם

לחלוקבהםשמפציריםבינלאומיים

ההסכמיםאתולכבדהמהגריםבקליטת

חתמו.שעליהם

תקציבאתהאיחודהגדילבינתיים

120ל־פרונטקסהגבולותלבקרתהארגון

הח־התחייבוובאפרילבשנה,יורומיליון

ברות

$TS1$החברות$TS1$

$DN2$החברות$DN2$המ־נגדהאכיפהצעדיאתלהגביר

בריחים

$TS1$המבריחים$TS1$

$DN2$המבריחים$DN2$,בנושא.נעשהמעטאךבים

לספוגיכולהלא"צרפת

שבעולם"העוניכלאת

הואלמהגריםהמרכזיהמשיכהמוקד

במדי־יזכושלהןהכלכליותההטבות

נות

$TS1$במדינות$TS1$

$DN2$במדינות$DN2$שנערךמחקרהאירופיות.הרווחה

המה־כיגילה2014בסוףבבריטניה

גרים

$TS1$המהגרים$TS1$

$DN2$המהגרים$DN2$בשי־משתמשיםלאיחודמחוץ

רותי

$TS1$בשירותי$TS1$

$DN2$בשירותי$DN2$מהבריטים,יותר5.1פיהרווחה

קיבלוהםהאחרונותהשנים17ב־וכי

המ־מסךיותרליש׳׳טמיליארד120

סים

$TS1$המסים$TS1$

$DN2$המסים$DN2$.שנולדושבדיםאזרחיםששילמו

מכספי%5.66כ־מקבליםלמדינהמחוץ

בשנה,המחולקותהסוציאליותההטבות

הסוציאליותההטבותעלותובגרמניה

בלבדהשנהשייקלטולפליטים2016ב־

יורו.מיליארד3.3ל־להגיעצפויה

להר־יכוליםלאכבר׳׳המנהיגים

שות

$TS1$להרשות$TS1$

$DN2$להרשות$DN2$הללו׳׳,ההטבותאתלממןלעצמם

עודשהתחילתהליך׳׳זהנבון.מסביר

ממשלתראשכאשרהשמונים,בשנות

רוקארמישלהסוציאליסטדאזצרפת

לעצמהלהרשותיכולהלאש׳צרפתאמר

בהמשךשבעולם׳.העוניכלאתלספוג

שתדרגרהארטלשעבר,גרמניהקנצלר

לקצץהחליטהואאףסוציאליסט

הסוציאליותבהטבותוגורףעמוקבאופן

המהגרים׳׳.בכמותהצמיחהרקעעל

הידי־סוכנותפרסמהשעברהבשבוע

עות

$TS1$הידיעות$TS1$

$DN2$הידיעות$DN2$השל־במפלגתבכיריםכירויטרס

טון

$TS1$השלטון$TS1$
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