DUITSLAND

Aantal inwoners: 80,7 miljoen
BBP per capita: 44.053$
Werkeloosheid: 4,2%

INTRODUCTIE
In de jaren ’60 en ’70 kwamen veel Turken en Marokkanen naar Duitsland als gastarbeider en
sindsdien is het land belangrijk in termen van immigratie. De afgelopen jaren werden in
Duitsland gekenmerkt door de Wilkommenskultur van bondskanselier Merkel: vluchtelingen
werden in Duitsland welkom geheten. Maar dit leidde ook tot veel kritiek, zowel binnenlands als
internationaal. Het land is nog wél steeds een grote voorloper op het gebied van duurzame
energie en is een belangrijke lidstaat van het Nansen Initatief.

Klimaatvluchtelingenbeleid

Politiek, Economie en Demografie

Merkel regeert Duitsland onder haar
beroemde uitspraak ‘Wir Schaffen Das’:
Duitsers moeten vluchtelingen verwelkomen.
Maar, Merkel kreeg veel kritiek van de
Europese Unie: ze zou met deze uitspraak
nieuwe vluchtelingen naar Europa hebben
‘gelokt’. Ook vanuit de binnenlandse politiek
krijgt ze veel kritiek, zeker van de nieuwe
partij AfD die nu ook in de Bondsdag zit. De
terreurdaden die in Duitsland plaats hebben
gevonden maken het voor Merkel nog
moeilijker haar beleid door te zetten.

Duitsland is Europa’s grootste economie en
heeft na Rusland het grootste aantal inwoners.
Daarnaast is het ook een van de grootste
exportnaties ter wereld. 70 % van haar export
komt terecht op de Europese markt.

Daar waar Duitsland al een grote voorloper is
op het gebruik van groene en duurzame
energie, is het ook een belangrijke lidstaat van
het Nansen Initiatief: een samenwerking
tussen verschillende lidstaten met als doel het
erkennen en beschermen van mensen die zijn
ontheemd als gevolg van klimaatverandering.
Duitsland is ook een belangrijke sponsor van
het Nansen Initiatief.

Het land profiteert momenteel van een
hoogopgeleide beroepsbevolking, maar
ervaart ook demografische uitdagingen op het
gebied van langdurige groei. Er is een laag
vruchtbaarheidscijfer en het land kent een
hoge netto immigratie: dit betekent dat het
aantal immigranten veel hoger is dan het
aantal emigranten. Dit alles zet grote druk op
het sociale beschermingssysteem van
Duitsland.
Duitsland wordt sinds 2005 geleid door
bondskanselier Angela Merkel. Het CDU, de
partij van Merkel, en de SPD zijn nog steeds de
grootste partijen. Inmiddels kent Duitsland
ook twee belangrijke linkse partijen: Die
Grünen en Die Linke. In 2013 werd ook de AfD
opgericht, een rechtse anti-europartij die
inmiddels een steeds meer nationaalconservatieve en anti-islam koers leidt. Deze
partij boekte tijdens de verkiezingen in 2017
een grote winst. Het CDU en de SPD leidden
hier groot verlies, maar vormden uiteindelijk
toch een coalitie en werden het eens over een
regeerakkoord.

Publieke opinie

Investeringen

De grote winst van de AfD , nu de derde partij
in de Bondsdag, laat zien dat een groot deel
van de Duitsers het niet eens is met de
‘welkomstpolitiek’ van Merkel. Een ander deel
van de Duitse bevolking steunt de ideeën van
Merkel echter wel. Dit maakt het lastig voor
Duitsland om beslissingen te nemen op gebied
van immigratie, ook betreffende de opname
van klimaatvluchtelingen.

Duitsland heeft een handelsoverschot van
ongeveer 217 miljard euro. Dit geld wordt
echter niet uitgegeven, maar geïnvesteerd in
het buitenland óf gespaard. Dit klinkt positief,
maar het leidt tot veel kritiek vanuit de
Europese Unie. Doordat Duitsland het geld niet
uitgeeft, neemt de binnenlandse vraag niet toe.
Andere eurolanden kunnen dus niet profiteren
van de groei van de Duitse economie en zijn
hier boos om.
Duitsland is wel een grote voorstander van
duurzame energie. Als grootverbruiker van
energie als belangrijk industrieland is het in
2011 overgestapt naar de zogenaamde
Energiewende. Dit betekende dat alle
kerncentrales werden gesloten en dat het land
volledig overstapte naar duurzame energie.
Inmiddels is het land wereldwijd een koploper
betreffende het opwekken van groene energie.

Belangen en prioriteiten
•

Duitsland is nog steeds voorstander van het opnemen van klimaatvluchtelingen,
maar vindt het huidige aantal klimaatvluchtelingen toebedeeld in de
verdeelsleutel te veel. Het land neemt ook al veel Syrische vluchtelingen op en de
netto immigratie wordt té hoog.

•

De zetelwinst van de AfD tijdens de afgelopen verkiezingen baart Duitsland
zorgen.

•

Duitsland wil economische migranten uit de Sahel ontmoedigen om naar Europa
te komen. Hoe wordt een onderscheid gemaakt tussen economische migranten
en klimaatvluchtelingen?

•

Duitsland wil graag investeren in duurzame technologie voor Nigeria. Het hoopt
ook andere Europese landen te kunnen overtuigen van de voordelen van dit
soort investeringen.

•

Duitsland wil dat zoveel mogelijk andere landen deel gaan nemen aan het
Nansen Initiatief. Nu is Duitsland de enige lidstaat binnen het initiatief. Hoe meer
erkenning voor het concept van klimaatvluchteling, hoe groter de kans voor de
ontwikkeling van internationale afspraken over de opname van deze
vluchtelingen en de manier waarop klimaatverandering kan worden ingeperkt.

