
У првој половини године број азиланата из Србије у Немачкој смањен за 60 одсто
четвртак, 14 јул 2011 15:38

Берлин - Број грађана Србије који су у првој половини ове године затражили азил у
Немачкој смањен је за 60 одсто у односу на друго полугодиште 2010. Како је саопштило
Савезно министарство унутрашњих послова у Берлину, у првих шест месеци 2011.
године је 1.681 грађанин Србије затражио азил у Немачкој. Од јула до краја децембра
2010. године био их је 4.240. Последњих месеци је број нових азиланата драстично
смањен - са 711 у децембру 2010. године, преко 334 у марту на само 91 у јуну ове године.

  

На листи земаља из којих је у другом полугодишту 2010. дошло највише азиланата Србија
је била на првом месту (пред Авганистана и Ирака). У статистици за прво полугодиште
ове године Србија је на трећем месту, после Ирака и Авганистана. У првих шест месеци
2011. је азил у у Немачкој затражило и 685 грађана Косова и 572 држављана
Македоније.

  

У опсежном полугодишњем извештају Савезног уреда за миграцију и избеглице, на
основу којег је направљено саопштење Министарства, наведено је и да ниједан грађанин
Србије у протеклих шест месеци није добио нити политички азил, нити статус
заштићеног избеглице. Укупно је у Немачкој у првој половини ове године 20.609
странаца поднело захтев за азил. У односу на исти период прошле године то је пораст
од 32,3 одсто.

  

У јуну је 3.174 странаца затражило азил у Немачкој. Грађани Србије (91) сада су на
деветом месту, иза Авганистана, Ирака, Ирана, Сирије, Пакистана, Турске, Русије и
Косова. Број азиланата из Србије почео је видно да се смањује пошто су немачке власти
у октобру 2010. за држављане Србије укинуле финансијску помоћ за одбијене азиланте
који пристану да се добровољно врате у домовину.

  

Тада је процењено да је сума од 600 евра, колико помоћ за добровољне повратнике
износи, кључни разлог за увећани број придошлица из Србије.
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(Бета)
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