Z debaty k vládní zprávě o aktuální uprchlické problematice z 22 září 1948.
Státní tajemník pro problematiku uprchlíků Wolfgang Jaenicke
Tento příval uprchlíků dosáhl jen za měsíc červenec roku 1948 počtu 10000 lidí. Bavorsko je
dnes kvůli vytrvalému přilivu uprchlíků nejzatíženější zemí v americké zóně.
Příčinou je za prvé vývoj poměrů ve východní zóně a za druhé politické události
v Československu, Maďarsku a dalších jihovýchodoevropských zemích. To vše se odráží, a tím
odpovídám na dotaz pana poslance Dr. Hundhammera, v těchto jasných číslech: zatímco
přírůstek obyvatelstva činí v Badensku-Württembersku 14% a v Hesensku 16%, v Bavorsku je
to 27%. Z toho vyplývá i hustota osídlení, která je v Badensku-Württembersku 1,65,
v Hesensku 1,79 a v Bavorsku 1,96 osob na jednu místnost.
Právě tento fakt nesmírně komplikuje problémy, které spadají do oblasti zaopatření
uprchlíků. V důsledku tohoto faktu musí opět v současnosti 62000 lidí žít v částečně
nedostačujících a špatných táborech a vývoj situace v těchto pohraničních, vládních a
nouzových táborech je neúnosný. Otřesné poměry, které panovaly ve Furthu v létě tohoto
roku v důsledku náhlého přílivu uprchlíků z Československa, máme ještě dobře v paměti. Ale
už nyní se situace v pohraničních táborech začíná vyvíjet stejným směrem. Například
v pohraničním táboře Schalding, záchytném táboře pro uprchlíky z jihovýchodu, který je
schopen pojmout 1400 lidí, je dnes 1900 lidí. Z pohraničního tábora Hof-Nord, záchytného
tábora pro sudetské Němce, se musí okamžitě odstěhovat nejméně 300 osob, pokud jeho
obyvatelé nemají ležet na podlaze. Také tábor Hof-Moschendorf, který se mi teprve před
několika málo týdny s velkými obtížemi podařilo zbavit zatížení, se opět nebezpečně
naplňuje, zejména od té doby, co ruské úřady zakázaly jakýkoli přeshraniční styk s ruskou
zónou, takže odmítají i vrácené elementy, kteří nejsou politicky pronásledováni. I když takový
pohraniční tábor s nekonečnou námahou uvolním a uprchlíci se napresují už do tak
přeplněného města a okresů, za pár dnů se tábor naplní znovu a smutná hra začíná nanovo.
Přelidnění Bavorska je příčinou toho, že není možné změnit pracovní místo a když, tak jen
s nepoměrně velkými obtížemi, není možné zprostředkovat práci uprchlíkům, kteří žijí na
venkově. Přelidnění ztěžuje také udělování povolení k usazení sloučených rodin, protože
nejsou k dispozici prostory k bydlení a zároveň hrozí zadusit všechny snahy o zajištění
důstojného ubytování pro uprchlíky v Bavorsku s výhledem na získání zaměstnání. Tento fakt
ztěžuje především tak potřebné znovuoživení cestovního ruchu, který je základnou
důležitých živností v širších okresech v Horním Bavorsku a v lázeňských městech v dalších
oblastech a dříve byl také jedním z nejdůležitějších zdrojů příjmů bavorského státu vůbec.
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