EU:
“personen
die
om
internationale
bescherming
verzoeken
moeten
binnengelaten worden”

We dachten dat het om te lachen was maar het ding dat wij
Europa noemen heeft net te kennen gegeven dat “personen die om
internationale bescherming verzoeken moeten binnengelaten
worden in Europa”.

Terwijl Europa in geen velden of wegen te bekennen is in het
organiseren van een eengemaakt beleid om corona
aan te pakken en te verslaan, wil Europa wel dat de Europese
landen de
deuren blijven openzetten voor grote massa’s vluchtelingen.

Terwijl U niet meer buiten mag met meer dan 1 kind, of met
meer dan 1 partner, mogen vluchtelingen het grondgebied
betreden op de manier die ze zelf willen, per boot, per trein,
per bus, te voet, alleen, met twee of met honderd.

Een ding heeft corona ondertussen bewezen… Europa is
een onding. Als er in de geschiedenis van Europa één moment
was waarop
Europa haar nut en kracht kon bewijzen dan was het deze
coronacrisis.
Maar Europa heeft stilletjes haar deuren toe gedaan in Brussel
en is
stilletjes leeggelopen naar de thuislanden.

We moeten met z’n allen bekennen dat Europa haar gewicht in
goud niet waard is.

Die 1,2 miljard euro die Sophie Wilmès enkele weken geleden
zonder enige goedkeuring van de Belgische bevolking heeft
beloofd aan Europa, misschien zouden die beter besteed worden
aan de heropbouw van dit land, in plaats van duur betaalde
Europese postjes en functies.
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Lees ook dit hier.

De EU grenzen zijn sinds 16 maart ook strak. Wat eerder
door Merkel en haar rechtbank aan ons werd verkocht als
onmogelijk, is
nu ineens mogelijk. De grenzen moeten echter open blijven voor

“mensen
die om internationale bescherming vragen”.

Zoals de voorzitter van de Commissie, Ursula von der Leyen,
gisteren aankondigde, wil de Europese Unie alle “nietessentiële
binnenkomsten” van andere landen tot de EU verbieden. Het
principe is
van toepassing: ‘Hoe minder reizen, hoe beter we het virus
kunnen
bevatten’.

EU: uitzonderingen op het inreisverbod
De FAZ meldt nu dat er uitzonderingen zullen zijn op dit
inreisverbod:

“De melding bevat ook alle uitzonderingen op het
inreisverbod. Alle EU-burgers, hun familieleden en onderdanen
van derde
landen die een langdurige verblijfsvergunning in een lidstaat
hebben,
moeten worden vrijgesteld. Het volgende moet ook worden
uitgesloten:
medisch personeel,
diplomaten en

grenspersoneel,

vrachtwagenchauffeurs,

passagiers die op doorreis zijn of reizen om familieredenen
die absoluut
noodzakelijk zijn. Bovendien moeten ook mensen worden
toegelaten die om internationale bescherming vragen. “

Grenzen blijven openstaan voor migranten
Kort en duidelijk: de grenzen blijven open voor migranten! In
hoeverre de mogelijkheid of wil van de verantwoordelijken
bestaat om zo
uitgebreid en betrouwbaar mogelijke gezondheidscontroles uit
te voeren,
blijft volledig onduidelijk.

Daarbij komt nog het fatale feit dat vliegtuigen uit de
Iraanse hoofdstad Teheran tot het uur nog ongestoord naar
Duitsland kunnen vliegen. Corona-tests op de reizigers worden
niet uitgevoerd en bijgevolg worden er geen in quarantaine
gehouden.

“Vijf pas aangekomen asielzoekers met de diagnose
Covid-19”
En dat heeft gevolgen. “Heidelberg24” meldde op 13 maart :
“Coronavirus in Heidelberg: vijf pas aangekomen asielzoekers
met de diagnose Covid-19”.

Ondertussen breken de eerste rellen uit in de eerste
vluchtelingenkampen die onder de corona-quarantaine staan en
proberen
een aantal vluchtelingen uit de quarantaine te ontsnappen.

Ursula von der Leyen kan alleen maar dankbaar zijn dat ze zo
krachtig vecht dat de grenzen wijd open blijven voor
vluchtelingen.

