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Příloha 31: zpráva Končí symbol migrační krize. Tábor v Calais se podařilo zcela vyklidit
Francouzské úřady oznámily úplné vyklizení uprchlického tábora v Calais. Evakuace uprchlíků, kterých tam bylo kolem
šesti tisíc, začala v pondělí. Úřady dál pokračují v demolicích provizorních přístřešků, na několika místech tábora stále
hoří ohně.
Evakuaci tábora zahájily francouzské úřady v pondělí, v úterý začala likvidace celého areálu stanů a improvizovaných
přístřešků. Celá akce měla skončit příští týden.
Už po třech dnech však představitelka departementu Pas-de-Calais Fabienne Bucciová oznámila: „Tohle je konec
Džungle. Naše mise je u konce. V táboře už nejsou žádní migranti.“
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„Mohu potvrdit, že tábor je skutečně vyklizen. Migranti jsou o několik set metrů dál v hangáru, odkud by
měli autobusy odjet do uprchlických center, kterých je asi 160 po celé Francii.“ - Jan Šmíd, zpravodaj
ČRo
Autobusy odvezly na různá místa ve Francii podle odhadů médií zhruba 4400 z 6500 běženců. Úřady připravily ve
stovkách středisek celkem 7500 lůžek. Podle aktivistů tam bylo ještě nedávno až 10 000 lidí. Jak se očekávalo, mnoho
migrantů uteklo z tábora na jiná místa v severní Francii, aby se dál pokoušeli dostat do Británie. Někteří možná přešli
do Belgie či Německa.
Skoro 3000 přistěhovalců se vyskytuje přímo v oblasti Calais. Z toho 1500 je v zaplněném středisku pro nezletilé bez
doprovodu, s nimiž si úřady zatím nevědí rady. Dalších 1385 uprchlíků se podle místní katolické nadace přišlo pro
večeři rozdávanou zdarma.
Více času si určitě vyžádá likvidace všech improvizovaných obydlí, obchůdků a odpadků v rozlehlém místě, kde ve
špatných bezpečnostních a hygienických podmínkách přežívali běženci mnoho měsíců. Práci dělníků s bagry a další
technikou ve středu narušily desítky požárů, které v táboře vypukly. Při prvních úmyslně založených požárech v noci
vybuchly nejméně dvě plynové bomby. Jeden imigrant přitom utrpěl lehké zranění.
„Běžte ven, musíte odejít. Máte ve vašem karavanu plynové bomby, vyneste je,“ vyzývali dopoledne aktivisté jednoho
britského sdružení skupinu imigrantů, kteří nereagovali dost rychle na blížící se ničivý živel.
Požáry odrážejí především tradici některých skupin cizinců, kteří vždy zapalují svá obydlí, když je opouštějí, tvrdí
úřady. Stejný jev zaznamenaly v březnu, kdy se rušila jižní část tábora zvaného Džungle.
První viditelný odpor od začátku vyklízení
Humanitární organizace již dříve varovaly, že k podobným incidentům bude docházet, a rozdávaly obyvatelům tábora
hasicí přístroje. V noci na středu záchranáři před plameny narychlo přestěhovali do bezpečí na 200 osob.
„Čtyři uprchlíci byli zatčeni, protože požár založili úmyslně, ale na druhou stranu samotná prefektura se snažila požáry
bagatelizovat s tím, že je to rituál, který patří především k afghánským migrantům,“ poznamenal zpravodaj ČRo Jan
Šmíd.
S uprchlíky měli problémy řidiči kamionů jedoucími podél Calais – běženci se do nich snažili dostat, někdy i násilím.
Situace se ale nyní zklidnila. „Na dálnici byl naprostý klid, policisté to měli pod kontrolou, nikdo tam nepřebíhal,“
informoval v pořadu Devadesátka řidič OK Trans Jiří Motlíček.
Většina běženců v Calais, kteří pocházejí převážně z Afghánistánu, Súdánu a Eritreje, doufala, že se dostane do blízké
Británie tunelem pod Lamanšským průlivem. Nyní mají žádat o azyl ve Francii. Pokud tak neučiní, nebo pokud tento
azyl neobdrží, mají být deportováni do vlasti.
Očekává se, že stovky přistěhovalců se snu o Británii nevzdají a dále se budou pokoušet o cestu přes moře. Londýn po
dohodě s Paříží začal přijímat nezletilé obyvatele tábora, kteří jsou sami a mají v Británii příbuzné.
„Je to jako vězení bez dohledu, je tam soustředěna specifická sorta obyvatel. Jsou to většinou lidé
průzkumného typu, asertivnější, kteří jdou do neznámého prostředí a při jejich koncentraci nastávají
události, jež byly zaznamenány. Diverzifikace do mnoha málo početných azylových středisek je to
nejrozumnější, co mohou udělat. Zpřetrhají se tím vazby mezi gangy.“ - Jan Schneider, bezpečnostní
analytik
Příjezd migrantů z Calais vyvolal v některých francouzských obcích odmítavé reakce obyvatel, některá střediska byla
podle médií krátce před příjezdem migrantů dokonce terčem žhářství či střelby. Jinde je lidé podle agentury AFP
naopak vítali.
Fakta
Uprchlíci v Calais

•

Tábor zvaný Džungle se nacházel u jedné z hlavních příjezdových silnic k přístavu.

•

Podle odhadů zde přebývalo kolem 7 tisíc lidí. Agentura pro běžence uvedla, že těsně před demolicí bylo v
místě kolem 8100 osob.

•

Tábor byl v první polovině roku rozdělen na dvě části – jedna z nich už byla před několika měsíci vyklizena.
Populace v „džungli“ ale dál rostla.

•

Řada migrantů se pokoušela skrýt v projíždějících kamionech, jež míří do tunelu pod Lamanšským průlivem.

Nové Džungle jsou zřejmě na obzoru
Pravicová opozice se obává, že postup socialistické vlády povede k vytvoření „malých Calais“ po celé Francii. Krajní
pravice, která v posledních letech v zemi velmi posílila, požaduje okamžitý návrat migrantů do jejich zemí.
„Vláda přijala odvážné rozhodnutí, které bylo ale nezbytné. Země jako Francie s 67 miliony obyvatel je rozhodně
schopná přijmout tyto osoby v nouzi. A to za důstojných podmínek a bez přehnaných polemik,“ vzkázal v pondělí
kritikům francouzský ministr zahraničí Jean-Marc Ayrault.
Jestli vzniknou další podobná divoká místa, záleží zřejmě hlavně na tom, kdo vyhraje další prezidentské a parlamentní
volby na jaře 2017. Pravicoví kandidáti by nejraději přesunuli kontroly z francouzského území do Británie.
„Džungle je prostor, kde vysekáte cestičku a za chvíli zaroste znovu. Tenhle obraz je příhodný pro to, co vidíme na
předměstí Paříže nebo právě na předměstí Calais. Ten tábor býval dříve deset kilometrů vedle, ale vypadal stejně. Je to
místo, ve kterém jako by stát nechtěl zasahovat, nevytvořil tam žádnou infrastrukturu,“ podotkl v pořadu Devadesátka
bývalý velvyslanec ČR ve Francii Pavel Fischer.
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Příloha 42: zpráva Migranti trčí měsíce na řeckých ostrovech, místním dochází trpělivost
Napětí na řeckých ostrovech roste. V tamějších táborech čekají měsíce tisíce migrantů a uprchlíků. Z ostrova Leros, kde
došlo k několika potyčkám mezi místními a migranty, byli preventivně evakuováni někteří dobrovolníci. Ostrov kromě
násilností sužuje nyní i požár, který se hasičům nedaří dostat pod kontrolu.
K prvním nepokojům došlo na ostrově minulý týden, kdy se skupina migrantů střetla s policií. Podle webu
Ekathimerini házeli migranti na policisty kameny a v rukách třímali dřevěné klacky. Požadovali, aby směli
opustit ostrov.
„Mají volný pohyb na ostrově, ale nesmějí ho opustit, dokud není vyřízená jejich žádost. Je to praktické
opatření, aby byli pro komisi posuzující udělení azylu dohledatelní,“ obhajoval postup řecké vlády mluvčí pro
migraci George Kiritsis.
Rozčílení však nejsou jen migranti. Na vládu se zlobí i obyvatelé ostrova, podle kterých řecká vláda nepostupuje
při posuzování žádostí o azyl dostatečně rychle a migranti kvůli ní zůstávají zaseknutí na ostrovech dlouhé
měsíce.
„Měli jsme nějaké nepokoje zaměřené proti uprchlíkům i humanitárním pracovníkům,“ potvrdila webu alDžazíra řecká mluvčí Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) Katerina Katidiová. „Všechno
začalo kvůli dlouhotrvající situaci na ostrově, která jasně ukazuje, že potřebujeme pro žadatele o azyl speciální
opatření,“ dodala.
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V sobotu tak došlo k potyčce mezi asi 150 migranty, převážně iráckými Jezídy, a skupinou řeckých mužů.
Migranti se rozhodli opustit tábor a šli i s dětmi a bagáží do přístavu, kde je napadli řečtí muži. Policie potyčku
ukončila a donutila Jezídy, aby se vrátili zpátky do tábora.
Jedna z dobrovolnic, která v táboře pomáhala, poté dostala pokyn, aby ostrov raději opustila. U vchodu do
tábora ji však zatarasila cestu skupina asi padesáti místních s lopatami a klacky.
„Zastavili naše auto a začali do něj bušit. Říkali, ať vypadneme z ostrova a že pokud nenasedneme na první
odplouvající loď, tak nás čekají hrozné věci. Bylo to děsivé. Odjeli jsme jen proto, že se nám policie vůbec
nesnažila pomoct,“ uvedla Catharina Kahaneová z rakouské charitativní organizace Echo100 Plus. Kahaneová
se tak v neděli spolu s 15 kolegy přesunula na jiný řecký ostrov.
V hlavním táboře na Lerosu je nyní přes 600 žadatelů o azyl, přičemž většina z nich je zde už od března. V
pevninském Řecku a na ostrovech je nyní na 57 tisíc migrantů. Podle UNHCR navíc přijelo ke břehům Evropy v
letošním roce dalších více než 237 tisíc migrantů.
Leros čelí ničivému požáru
Řecký ostrov Leros netrápí jen migrační krize. Poblíž místního letiště vypukl v pondělí ráno požár, který se
nedaří hasičům dostat pod kontrolu. Podle serveru Ekathimerini oheň ohrožuje i obydlené oblasti u vesnice
Partheni na severu ostrova.
Podle řecké agentury ANA za požár nejspíš může zkrat na sloupu elektrického vedení. Starosta ostrova už
požádal o pomoc řeckou vládu, protože na místě mají hasiči jen omezené prostředky, aby oheň sami zastavili.
Dopoledne zasahovala dvě hasicí letadla a vrtulník.
O víkendu bojovali hasiči i s dalším požárem na ostrově Samos, který patří ke stejnému souostroví Dodekanésy.
Nasazeny tam byly stovky hasičů i dobrovolníků, plameny se jim nakonec podařilo dostat pod kontrolu.
Autoři: aba, ČTK

Příloha 53: zpráva Itálie v centru migrační krize. V říjnu k jejím břehům připlul rekordní
počet běženců
Do popředí migrační krize se opět dostala Itálie. Migranti k ní nejčastěji míří lodí z Libye. Letos v říjnu jich k
italským břehům dorazil rekordní počet, přes 27 tisíc. Přitom se očekávalo, že s příchodem chladnějších měsíců,
kdy je moře rozbouřenější, jejich příliv spíše poklesne. Nevládní organizace viní z rostoucího počtu hlavně
pašeráky, kteří využívají nepřehledné situace v Libyi.
Řím – Plavidlo Responder brázdí vody Středozemního moře. Jeho posádka, kterou vede nevládní organizace
MOAS (Migrant Offshore Aid Station – pozn. red.), zachraňuje uprchlíky, jejichž vratké čluny a loďky se během
plavby do Evropy dostávají do potíží.
Ve Středozemním moři ztroskotaly dvě lodě. Utopilo se přes 200 běženců Ve Středozemním moři ztroskotaly dvě
lodě. Utopilo se přes 200 běženců číst článek
Nedávno pomohla lidem z přeplněného plavidla s 347 lidmi na palubě. Pocházeli hlavně z Nigérie, Sýrie, Libye
a Nigeru.
Mezi zachráněnými byla i čtyřiadvacetiletá Juliet, která z Nigérie utekla před islamisty z Boko Haram. "Loď se v
jednu chvíli začala převracet. Všichni křičeli, plakali, lidé umírali. Nemohu na tuhle chvíli zapomenout,"
popsala agentuře Reuters.
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Na cestě strávila několik měsíců – nejprve na Sahaře, poté v Libyi, odkud se vydala na cestu do Evropy. Nyní
doufá, že se bude moci vrátit do školy a studovat.
V říjnu připlul rekordní počet migrantů
Právě z Libye, která se propadla do chaosu, vyráží k evropským břehům největší počet lodí. Míří hlavně do
Itálie, která se tak znovu dostala do popředí migrační krize.
K výraznému poklesu v počtu běženců mířících na starý kontinent přes Balkán, přispěla dohoda, kterou
Evropská unie letos v březnu podepsala s Tureckem.
Letos v říjnu k italským břehům dokonce dorazil rekordní počet migrantů, a to přes 27 tisíc. Očekávalo se
přitom, že s příchodem chladnějších měsíců, kdy je moře rozbouřenější, jejich příliv spíše poklesne. Ani v letních
měsících, kdy je moře klidnější, přitom jejich počet nepřekročil 25 tisíc, poznamenává agentura AFP.
Očekává se, že i údaje za letošní rok budou rekordní. Za prvních deset měsíců do jižní Itálie připlulo na 159 tisíc
lidí, zatímco za celý loňský rok to bylo 153 tisíc.
Brána Krušných hor přijala tisíce běženců. Víc než integrační kurzy tu pomáhá YouTube Brána Krušných hor
přijala tisíce běženců. Víc než integrační kurzy tu pomáhá YouTube číst článek
Nevládní organizace viní z rostoucího počtu hlavně pašeráky, kteří využívají nepřehledné situace v Libyi.
"Pašeráci jsou lépe zorganizovaní. Lidé mají také strach, že by se cesta přes moře mohla brzy uzavřít," uvedl
Flavio Di Giacomo, mluvčí italské pobočky Mezinárodní organizace pro migraci (IOM). Ten naráží na
skutečnost, že EU nedávno odstartovala projekt na výcvik libyjské pobřežní stráže, jež se soustředí na boj proti
pašerákům a jejich plavidlům.
"Migranti hlavně nechtějí, aby je na moři zachránila libyjská pobřežní stráž. Ta by je vzala do detenčních center
a uvrhla je zpět do kolotoče zneužívání a násilí," dodal Giacomo. Ten upozornil, že běženci často hovoří o
mučení, znásilňování, hladu a vraždění, kterého se dopouštějí pašeráci.
Ti stále častěji na moře vyprovází přeplněné čluny a loďky se špatně fungujícími motory. "Lodě jsou stále horší,
motory skoro celou plavbu nefungují. Pašeráci posílají lodě na moře i ve špatném počasí," doplnil pak pro
britský list Financial Times Gabriele Casini z nevládní organizace Save the Children.
Další takový rok už nezvládneme
Neutuchající migrační krize vyvolává v Itálii napětí. Obyvatelé několika malých městeček se nedávno postavili
proti tomu, aby u nich vláda ubytovávala utečence.
Francie vyklízí zbytky tábořiště u Calais, odváží na 1500 mladistvých uprchlíků Francie vyklízí zbytky tábořiště
u Calais, odváží na 1500 mladistvých uprchlíků číst článek
Příkladem je třeba Gorino, kam se mělo přesunout 12 žen a jejich osm dětí. Proti se ale postavilo asi 200 ze
zhruba 500 obyvatel městečka. Kvůli jejich odporu je nakonec úřady musely rozmístit jinam.
"Itálie už nezvládne další rok, jako jsme měli letos," uvedl k migrační krizi premiér Matteo Renzi. Ten vyzval k
solidaritě další evropské země.
V Itálii docházejí ubytovací kapacity. Úřady stále častěji umisťují běžence do nevyužitých hostelů nebo hotelů.
Potíže hlásí i velká města, jako je třeba Milán, kde migranty dokonce ubytovalo židovské centrum v prostorách
památníku holocaustu.

Příloha 64: zpráva V Srbsku se opět hromadí uprchlíci, vláda v Bělehradě bije na poplach
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Srbská vláda je znepokojena nárůstem počtu uprchlíkům na svém území. V Maďarsku začaly platit nové
předpisy, které umožňují vracet přes hranici migranty dopadené do osmikilometrové vzdálenosti od hranic.
Německo ve čtvrtek schválilo uvolnění dalších prostředků na řešení migrační krize.
Chorvaté minulý týden postavili zábrany na hraničním přechodu se Srbskem, kudy loni do země proudily
statisíce migrantů během své cesty z Řecka do západní Evropy. Kovový plot na mostě přes Dunaj, kde se nachází
hraniční přechod Batina-Bezdan, má podle chorvatského ministerstva vnitra zabránit nezákonnému
překračování hranic.
Přes Srbsko loni a na počátku letošního roku prošly statisíce uprchlíků mířících po balkánské trase do
západní Evropy. Tento příliv ustal v březnu po rozhodnutí několika států uzavřít své hranice. Malé skupiny
migrantů - několik stovek denně - ale pokračují v snaze tajně pronikat přes hranice na západ.
Srbský ministr práce Aleksandar Vutin ve čtvrtek požádal o naléhavé svolání rady národní bezpečnosti se
zdůvodněním, že se výrazně zvyšuje počet migrantů v Srbsku. Jen v noci ze středy na dnešek podle něj dorazilo z
Bulharska 334 uprchlíků a z Makedonie dalších 158. Obává se přitom, aby Srbsko nezůstalo v této migrační
krizi osamoceno. „Zdá se mi, že naše humánní chování vůči uprchlíkům je vnímáno jako naše slabost, a proto
žádám o tuto schůzi,“ dodal.
Podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) do Srbska každý den přicházejí stovky
uprchlíků. Většina míří k hranicím s Maďarskem. Momentálně je asi 1000 uprchlíků na severu Srbska, dalších
650 je v utečeneckém centru v Bělehradě, řekla agentuře AFP mluvčí UNHCR. Podle srbských úřadů je v zemi
1000 až 2000 uprchlíků, z nichž drtivá většina chce pokračovat v cestě na západ. Jde o nesrovnatelně nižší počty
než za vrcholu migrační vlny, kdy denně přicházelo 4000 až 5000 uprchlíků.
Balkánskou cestou přišlo za poslední rok do západní Evropy asi milion uprchlíků a migrantů. Tento příliv
letos na jaře do značné míry ukončilo uzavření makedonských hranic s Řeckem, k čemu Makedonii pomohly
materiálem a policisty i Rakousko, Maďarsko, Česko a Slovensko.
Spor Rakouska a Maďarska
Uprchlická krize vyvolala v uplynulých dnech také diplomatický konflikt mezi Rakouskem a Maďarskem. Obě
země se přou kvůli zpřísněným kontrolám na hraničním přechodu Nickelsdorf-Hegyeshalom. Na obou stranách
se kvůli nim utvořily mnohakilometrové fronty čekajících vozidel. Na rakouské straně se podle agentury APA
táhla až 30 kilometrů.
Vídeň kontroly zavedla od pondělí na základě ustanovení smlouvy o schengenském prostoru volného pohybu,
které tento krok umožňuje v mimořádných případech. K opatření přistoupila kvůli opět zvýšenému množství
pokusů propašovat migranty přes Maďarsko do Rakouska.

Kontroly se poté zpřísnily i na maďarské straně. Rakouský ministr vnitra Wolfgang Sobotka na to v úterý
večer reagoval hněvivě a ve formě diplomatického protestu si na úřad pozval maďarského velvyslance. „Maďaři
kontrolují neoprávněně,“ řekl v televizi ORF. Podle něj nemají, na rozdíl od Rakušanů, ke kontrolám podložené
důvody. Budapešť ale následně obvinění dementovala. Maďarské policejní prezídium (ORFK) ve středu večer
kritiku sousedního státu ohledně hraničních kontrol odmítlo a uvedlo, že v Hegyeshalomu se jedná o kontroly
bezpečnosti silničního provozu. Jde o součást intenzivnějších kontrol v letním období, kdy se zvyšuje nehodovost,
tedy během července a srpna, napsala k tomu agentura MTI.
Právě na rušné maďarské dálnici M1, vedoucí přes přechod Nickelsdorf-Hegyeshalom, hrozí podle
policejního prezídia velké nebezpečí dopravních nehod. Proto jsou prý potřebné pravidelné kontroly nákladních
vozidel.
Německo uvolní na řešení migrační krize miliardy
Německá vláda poskytne spolkovým zemím do roku 2018 celkem sedm miliard eur (190 miliard Kč) na řešení
následků migrační krize. Ve čtvrtek se na tom dohodli zemští premiéři s kancléřkou Angelou Merkelovou. Už

dříve přitom vláda slíbila, že zaplatí spolkovým zemím dalších 2,6 miliardy eur (70 miliard Kč) ročně na pokrytí
nákladů s ubytováním uprchlíků, uvedla agentura DPA.
Spolkové země dostanou od vlády letos a v příštích dvou letech pokaždé dvě miliardy eur na pokrytí nákladů,
které jim vznikají péčí o běžence. Země totiž musejí platit zajištění ubytování, výuku němčiny, integrační a
rekvalifikační kurzy pro běžence, stejně jako hradí náklady spojené s ostrahou ubytoven před možným
napadením zvenčí i před konflikty mezi ubytovanými migranty.
Vláda také potvrdila, že příští rok a v roce 2018 uvolní pro spolkové země pokaždé 500 milionů eur (13,5
miliardy Kč) na výstavbu sociálních bytů, které by měly sloužit k ubytování uprchlíků, ale i nízkopříjmových
německých rodin.
Německé ministerstvo financí už dříve oznámilo, že financování nákladů na řešení migrační krize by nemělo
vést k vytváření nových dluhů. Země hospodaří s vyrovnaným rozpočtem od roku 2014.

Příloha 75: zpráva Všechna centra jsou plná! Srbsko má problém s uprchlíky
Srbská uprchlická centra jsou přeplněná, upozornil Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, podle jehož informací
je v zemi přes sedm tisíc migrantů. "Všechna centra jsou plná," uvedl mluvčí UNHCR s tím, že zatím není jasné, zda
Srbsko kapacitu zvýší.
Srbská uprchlická centra jsou přeplněná, upozornil Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR), podle jehož
informací je v zemi přes sedm tisíc migrantů. "Všechna centra jsou plná," uvedl mluvčí UNHCR s tím, že zatím není
jasné, zda Srbsko kapacitu zvýší.
Nejméně sedm tisíc migrantů - převážně z Afghánistánu, Iráku a Sýrie - je zablokováno v Srbsku, jež není dostatečně
vybaveno na to, aby se o ně postaralo z finančního i humanitárního hlediska. Přitom jen málo z nich chce v zemi zůstat.
Uzavření takzvané balkánské trasy sice zmírnilo příliv migrantů do bohatších evropských zemí, nicméně podle
humanitárních organizací do Srbska nadále každodenně dorazí více než sto nových migrantů. Asi jen dvacet z nich má
povolení cestovat do Maďarska, které je jako jediné ze sousedních zemí v bezvízovém schengenském prostoru. Podle
mluvčí humanitární organizace na pomoc dětským uprchlíkům Save the Children asi polovinu z těchto migrantů tvoří
děti, každé desáté je prý bez doprovodu.
Srbsko se zavázalo poskytnout migrantům šest tisíc lůžek. Tomuto počtu se přiblížilo, ale vzhledem ke krizové situaci
požádalo EU o pomoc.
Skladiště v centru Bělehradu, které postrádá základní vybavení, ubytovává asi tisíc mužů. Ženy a děti byly prioritně
přijaty do oficiálních uprchlických táborů. Mnoho migrantů se však zdráhá stát se součástí systému. Obávají se, že jim
to ztíží cestu dál do Evropy.
Vzhledem k tomu, že krátká chorvatská hranice se Srbskem byla před několika měsíci zatarasena a před tou
maďarskou, která je obehnána plotem s ostnatými dráty, se tvoří dlouhé fronty čekajících migrantů, se mnoho lidí
obrací na převaděče. V pondělí srbské úřady objevily v nákladním vozu 77 migrantů. Ve čtvrtek tři migranti z
Afghánistánu, včetně jednoho dítěte, zemřeli při dopravní nehodě. Řidič, který je podezřelý z pašování osob přes
hranice, z místa utekl.

Příloha 86: Zpráva Němci začali vyhošťovat odmítnuté Afghánce
Desítky neúspěšných žadatelů o azyl z Afghánistánu byly tento týden deportovány z Německa, Norska a Švédska. Stalo
se tak na základě říjnové dohody Evropské unie s vládou v Kábulu o navracení lidí. Nejvíce osob deportovali Němci.
Neobešlo se to bez protestů.

5Všechna centra jsou plná! Srbsko má problém s uprchlíky. Týden.cz [online]. Empresa Media [2016-12-31] [cit. 201804-21]. Dostupné z: https://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/evropa/vsechna-centra-jsou-plna-srbsko-ma-problem-suprchliky_411746.html
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Letadlo s 34 Afghánci z Frankfurtu nad Mohanem přistálo v Kábulu ve čtvrtek nad ránem. Jen o pár dní dříve se tam
vrátilo také 13 afghánských občanů vyhoštěných ze Švédska, s nimi v letadle sedělo ještě devět lidí, které odmítlo
Norsko.
Proti rozhodnutí německých úřadů protestovala část opozice a demonstranti byli také na frankfurtském letišti. Ministr
vnitra Thomas de Maiziére však krok obhajuje. Podle něj nejméně třetina vyhoštěných v Německu porušila zákon a
někteří byli k letadlu převezeni z věznice.
„Takové případy repatriace jsou správné a nezbytné pro to, aby náš azylový systém fungoval,“ citovala ministra
německá média.
Německá vláda plánuje deportovat zhruba 12 500 Afghánců, kteří tvoří po Syřanech největší skupinu uprchlíků v zemi.
Další letadlo s neúspěšnými žadateli o azyl má odletět v lednu. Berlín také zřídil zvláštní fond, z něhož vyplatí každého,
kdo se do své vlasti vrátí dobrovolně sám.
Server Deutsche Welle informoval, že v letošním roce už bylo z Německa do Afghánistánu navráceno 2300 lidí.
Uříznou mi hlavu?
Ve středu mělo z Frankfurtu původně odletět 50 Afghánců. Šestnáct z nich ale bylo na poslední chvíli ze seznamu
cestujících vyškrtnuto, často na základě intervencí právníků. Jak upozornil britský deník The Guardian, většinou se
jednalo o případy lidí, kteří do Německa nepřišli během migrační vlny v uplynulých dvou letech, nýbrž dříve.
List mluvil s vyhoštěnými mladíky, kteří v Německu vystudovali, hovoří plynně německy, měli v zemi práci a platili daně.
Často jsou navíc navraceni do míst, kde se za šest sedm let od jejich odchodu bezpečnostní situace zhoršila. Jeden
mladík se měl například vrátit do Kunduzu, který od jeho příchodu do Německa dvakrát ovládli povstalci z Tálibánu.
„Mám strach. Nevím, jak se do Kunduzu dostanu. A když mě zastaví Tálibán a prohlédne si moje doklady, uříznou mi
hlavu,“ svěřil se muž.
Ředitel afghánské poradny pro uprchlíky Abdul Ghafúr britskému listu řekl, že návrat do Afghánistánu je pro lidi tvrdá
zkušenost, s níž se většina nedokáže srovnat. Uvedl, že 80 procent z nich zase ze země, v níž pokračuje válka s
Tálibánem, do dvou let odchází.

Příloha 97: zpráva Chudí Italové se bouří proti přidělování bytů migrantům
UVNITŘ ANKETA. Chudí Italové se bouří proti poskytování sociálních bytů imigrantům. Například obyvatelé římské
chudinské čtvrti San Basilio zabránili jedné marocké rodině ve vstupu do bytového domu pro sociálně slabé.
Chudí Italové se bouří proti poskytování sociálních bytů imigrantům. Například obyvatelé římské chudinské čtvrti San
Basilio zabránili jedné marocké rodině ve vstupu do bytového domu pro sociálně slabé. Ubytování podle nich mají
dostat nejprve Italové. Zároveň ale popírají, že mají rasistické pohnutky a vysvětlují, že jejich odpor není chápán
správně.
Anketa:
Pomohli byste uprchlíkům, ať už finančně, nebo materiálně?
Chystám se to udělat. 9 %
Ano, už jsem pomohl/a. 8 %
Ne. 83 %
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"To není rasismus, to je spravedlnost. Dívat se na ně, jak zabírají nějaký byt, zatímco my nemáme žádný, to se dá jen
stěží strávit," říká šestadvacetiletý Enzo Morea, který je nezaměstnaný. Se svým otcem Adrianem žije několik měsíců v
autokempu ve Filottranu, asi 15 kilometrů severovýchodně od historického jádra italské metropole. Předtím obsadili v
chudinské čtvrti plné proluk a vybledlých fasád jeden ze sociálních bytů, ale bez příslušného povolení.
"Rozvedl jsem se, ztratil práci, nemohl jsem platit nájemné, takže jsem se sem nastěhoval se synem. Byli jsme tu, dokud
nás nevyhodili," řekl starší z mužů. "Nejprve jsme šli do jednoho sklepa, pak jsem si s trochou načerno vydělaných
peněz koupil použitý karavan," citovala jej agentura AFP.
Tři desítky obyvatel ze sousedství si stouply v úterý ráno před dům, aby zablokovaly vstup do jednoho z bytů, který
marocká rodina dostala od městské správy sociálního zabezpečení. Podle některých svědků události se začaly zvyšovat
hlasy a také se ozývat rasistické narážky. "Nalezte zpátky do svých gumových člunů, vraťte se zpátky domů," zaznělo.
Marocký pár s třemi plačícími dětmi ve věku od jednoho roku do sedmi let se nakonec dal na ústup a vzdal se nejen
bytu, ale i snahy žít v uvedené čtvrti. Na místo dorazili městští policisté, aby uklidnili situaci, dostavili se i novináři a na
zpravodajských serverech se rozšířily zprávy s fotografiemi.
"Je to škoda pro město i jeho občany," reagovala starostka Říma Virginia Raggiová z populistického Hnutí pěti hvězd.
Zároveň slíbila, že město "zajistí zákonnost a právo těch nejslabších".
Otec vyjádřil pochopení
Ve čtvrtečním vydání deníku La Repubblica vyjádřil otec marocké rodiny pochopení pro důvody těch, kteří proti němu
postavili. Ale řekl, že neví, jak konflikt "vysvětlit svým dětem".
"My jsme požádali o byt podle pravidel, byli jsme v pořadníku od roku 2011 a máme na něj právo," upozornil ale také
čtyřicátník, který se přistěhoval do Itálie před deseti lety a pracuje v jedné montážní firmě.
Adriano Morea tvrdí, že i on žádal o sociální bydlení, a to už v roce 1991. Ale mezitím se rozvedl a už neví, co se s
žádostí stalo.
Obyvatelé obvinili média, že zkreslují situaci v jejich čtvrti, když prý jen píšou o rasismu nebo obchodu s drogami.
Podle nich jde však o zlomek místních problémů.
"Nejsme rasisté, naše okolí je už po desítky let mnohonárodnostní. Ale připadá mi spravedlivější, když se uvolněné byty
dají nejprve Italům," řekl Simone Iacobini, který se narodil v San Basiliu a 36 let už tam žije. Lidé jsou podle něj
podráždění, což lze chápat vzhledem k přetrvávajícím problémům nezaměstnanosti, kriminality a odpadků v ulicích, to
prý nikdo neřeší.

Příloha 108: zpráva Další školní rok bez tělocvičen. Migrační krize trápí německé sportovce
Karowští jezevci živoří. Populární sportovní spolek ze severovýchodního Berlína se už rok tísní v prostorách, kde by
sportovní výkony čekal málokdo: bývalé drogerii. Městská hala, kterou měli v pronájmu, totiž na sklonku loňského roku
začala místo sportovců sloužit žadatelům o azyl. Jezevcům se vmžiku rozpadl basketbalový oddíl, nebylo kde trénovat.
Stůl předsedkyně Kirsten Ulrichové zavalily formuláře s odhláškami. Během dvou dnů ze spolku odešlo 230 lidí, píše
deník Die Welt.
Migrační krize tak Jezevce stála 40 tisíc eur - v přepočtu milion korun - na náhradních pronájmech a ztracených
členských příspěvcích. Jen za opuštěnou drogerii platí každý měsíc nájemné dva tisíce eur, podobných provizorních
sportovišť si museli sehnat dvanáct.
Sportovní hala v Karowě už je sice prázdná, spolku však ještě nejméně týden sloužit nebude. Čeká ji renovace a úklid,
do kterého se ve volném čase zapojí i vedení a jádro členské základny Jezevců.

8Další školní rok bez tělocvičen. Migrační krize trápí německé sportovce. iDNES.cz [online]. MAFRA [2016-08-19]
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Německý olympijský výbor odhaduje náklady na renovaci každé tělocvičny, která se loni přeměnila v provizorní
uprchlické centrum, až na 100 tisíc eur, tedy asi 2,7 milionů korun.
Napříč Německem jich přitom v době, kdy příliv migrantů kulminoval, úřady zabavily tisíc. Krize tvrdě dopadla hlavně
na střední školy zřizované zemskými vládami. Jejich tělocvičny byly první „na ráně“ - úřad, který o nich rozhoduje,
zároveň zodpovídá za nouzové ubytování žadatelů o azyl.
Žáci posilovali v učebnách, za sportem jezdili i do jiných měst
Německé školy, které se kvůli běžencům musely obejít bez sportovních hal, mají za sebou rok plný zmatků a
improvizace. „Abychomnový mohli výuku tělocviku zachovat, přestavěli jsme tři naše učebny na posilovny. K ničemu
jinému se ovšem použít nedají,“ popsala iDNES.cz na jaře Eva Bishopová, zástupkyně ředitelky gymnázia v bavorském
Raublingu.
Výjimka z práv migrantů
Evropská unie členským zemím přikazuje, aby žadatelům o azyl poskytla důstojné ubytování.
Pokud země vyčerpá své kapacity, podle směrnice má běžencům zaplatit ubytování v soukromých domech, bytech nebo
například v hotelu.
Německo však loni sáhlo po výjimce. Pokud se země potýká s mimořádnou migrační vlnou, může životní podmínky
běženců zhoršit - a ubytovat je třeba v tělocvičně.
Vždy se ovšem musí jednat o krajní a dočasné řešení.
Němci loni hledali i další řešení: Migranty ubytovali v hangárech starého letiště Tempelhof v centru Berlína, na palubě
lodí či v kostele (více se dočtete zde). „V určitých časech nám tělocvičnu přenechává základní škola v sousedství a
pokud je sucho, cvičíme venku,“ dodala.
Nejstarší žáci tehdy za sportem dojížděli až do vedlejšího města, kde jim zázemí poskytla místní reálka.
„Snažíme se, aby hodiny tělocviku pokud možno neodpadaly. Vyžaduje to však intenzivní a náročnou práci vedení školy
a mimořádně vysokou flexibilitu učitelů,“ uzavřela zástupkyně ředitele.
Raublingské gymnázium, které navštěvuje přes tisíc studentů, přišlo kvůli běžencům o všechny tři své tělocvičny už v
květnu 2015. Eva Bishopová a její kolegové si nakonec po roce mohli oddychnout.
Bavorské vládě se podařilo najít pro běžence jiné prostory. Až v polovině září skončí letní prázdniny, studenty čeká
výuka tělocviku ve stejném komfortu jako před migrační krizí.
Do některých tělocvičen se už sportovci nevrátí. Haly v Berlíně, bádensko-württemberském Wertheimu a braniborském
Nauenu loni před plánovaným příjezdem běženců zapálili žháři.
Haly měly být volné po prázdninách, plány však nevyšly
V jiných spolkových zemích však sportovci takové štěstí nemají. Úřady původně slibovaly, že jim tělocvičny od nového
školního roku vrátí. Asi ve 300 případech ovšem plán nevyšel. Na otázku, kdy tedy bude moci ve sportovních halách
začít další trénink, teď zemské vlády odpovídají vyhýbavě. Přesné datum se nikdo stanovit neodváží.
Největší problémy hlásí Severní Porýní-Vestfálsko, které jako nejlidnatější spolková země musí podle vnitroněmeckých
kvót přijmout největší podíl migrantů (o systému rozdělování běženců čtěte zde). Jen v okresu Kolín nad Rýnem
běžencům stále slouží 24 tělocvičen.
„Pro situaci kolem zabraných sportovních hal nemáme žádné pochopení. Chybí jasná komunikace, od zodpovědných
úřadů nemáme žádné spolehlivé zprávy,“ stěžuje si Stefan Lamertz, ředitel Městského sportovního klubu Kolín.
Severní Porýní - Vestfálsko hlásí ještě 142 uzavřených tělocvičen. Přestože sportovcům i školákům citelně chybí, zemský
sportovní svaz je s vývojem víceméně spokojený. Zemská vláda totiž dělá, co může: Ještě v dubnu byli běženci ubytovaní
hned ve 300 tělocvičnách. Bádensko-Württembersko dosud hostí žadatele o azyl ve 34 sportovních halách, pětadvacet
už uklidilo a vrátilo obvyklým nájemcům.
Školy a sportovní kluby doufají, že se jim zbylé tělocvičny podaří získat zpět alespoň do zimy. Během září a října si ještě
vystačí s venkovními sportovišti, nerady by však opět zažily situaci z loňska. Když se venku ochladilo, nezbylo než řadu
tréninků a stovky hodin tělocviku zkrátka zrušit.

Příloha 119: zpráva Němci obvinili 16letého syrského uprchlíka z plánování útoku
9 Němci obvinili 16letého syrského uprchlíka z plánování útoku. Echo24.cz [online]. [2016-12-05] [cit. 2018-04-24].
Dostupné z: https://echo24.cz/a/w9S3D/nemci-obvinili-16leteho-syrskeho-uprchlika-z-planovani-utoku

Šestnáctiletý uprchlík ze Sýrie byl v Německu obviněn z přípravy teroristického útoku. Mladík se podle úřadů v krátké
době radikalizoval během pobytu v zařízení pro migranty v Kolíně nad Rýnem. Upozornění na něj dostala policie z
kruhů blízkých místní mešitě, informovala dnes agentura DPA. Obhájce Syřana obvinění odmítl.
Šestnáctiletý uprchlík ze Sýrie byl v Německu obviněn z přípravy teroristického útoku. Mladík se podle úřadů v krátké
době radikalizoval během pobytu v zařízení pro migranty v Kolíně nad Rýnem. Upozornění na něj dostala policie z
kruhů blízkých místní mešitě, informovala dnes agentura DPA. Obhájce Syřana obvinění odmítl.
Mladík připravoval závažný násilný čin, řekl v pondělí vrchní státní zástupce Ulf Willuhn. Syřan, jehož jméno média
neuvádějí, byl zatčen v září. Policie a prokuratura jej podezřívají, že plánoval útok s pomocí výbušnin. Od zahraničního
kontaktu na chatu s vazbami na takzvaný Islámský stát (IS) prý obdržel konkrétní pokyny k výrobě bomby.
Mladíkův právní zástupce Michael Murat Sertsöz tvrdí, že podezření z trestného činu není dostatečně průkazné, aby
opravňovalo žalobu. Syřan je podle něj traumatizován válkou a vazbu špatně snáší, objevuje se u něj třes a zmatení v
řeči.
Za pouhý dohad označil Sertsöz podezření, že jeho klient chtěl skutečně útočit. Žádný konkrétní plán prý neexistoval,
mladík si nikdy nevybral cíl ani nevyrobil výbušninu. V konverzaci na chatu podle advokáta často vtipkoval.
Syřan utekl před válkou se svými rodiči a sestrou. Loni se dostal do zařízení pro migranty v západoněmeckém Kolíně
nad Rýnem. Ve městě sídlí centrála německé kontrarozvědky, v jejíchž řadách nedávno odhalili pravděpodobného
islamistu.
Loni v Kolíně nad Rýnem během silvestrovské noci čelilo mnoho žen krádežím a sexuálnímu napadení. Většinu
pachatelů podle obětí tvořili migranti z afrických a arabských zemí.
Čtěte také: Ministryně pro integraci se navážela do uprchlíků. Měli by jíst vepřové a pít alkohol

Příloha 1210: zpráva Tábory pro migranty nepostavíme, Libye odmítá Zemanovu a Orbánovu vizi
Libye odmítá zřizovat tábory pro migranty, kteří se chtějí usadit v Evropě. Takový projekt by znamenal, že Evropská
unie odmítá převzít svou odpovědnost a chce ji přenést ji na libyjská bedra. Uvedl to ministr zahraničí mezinárodně
uznávané vlády v Libyi Muhammad Táhá Sijála.
Tato myšlenka je rovněž na „hony vzdálená realitě v terénu“, vzhledem k tomu, že je Libye stále zmítána občanskou
válkou, dodal podle agentury AFP Sijála, který se účastní jednání Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě
(OBSE) ve Vídni.
Politici některých evropských zemí, včetně Rakouska a Maďarska, chtějí podle AFP uzavřít s Libyí dohodu umožňující,
aby se migranti, kteří již prošli jejím územím a dostali se do Evropy, mohli na její území vracet. Šlo by o podobnou
dohodu, jaká byla uzavřena v březnu s Tureckem.
Návrhy zahrnují výstavbu obřích táborů financovaných a spravovaných Unií, kde by uprchlíci mohli žádat o azyl v
Evropě a čekat na případné schválení.
„Od začátku roku odcestovalo do Evropy přes Středozemní moře více než 300 tisíc migrantů a uprchlíků. Dalších 235
tisíc lidí se v Libyi k cestě do Itálie teprve chystá,“ uvedl na konci září vyslanec OSN v zemi Martin Kobler.
Miloš Zeman v rozhovoru, který vyšel v neděli v listu Financial Times, doporučil deportovat ekonomické uprchlíky z
Evropy do „prázdných míst“ v severní Africe nebo na „neobydlené řecké ostrovy“. Vybudování obřího tábora v Libyi
navrhoval také maďarský premiér Viktor Orbán.

Příloha 1311: zpráva (?) Proč Afričané „prchají“ do Evropy

10Tábory pro migranty nepostavíme, Libye odmítá Zemanovu a Orbánovu vizi. iDNES.cz [online]. MAFRA [2016-1205] [cit. 2018-04-24]. Dostupné z: https://zpravy.idnes.cz/libye-odmita-tabor-uprchlici-dig-/zahranicni.aspx?
c=A161006_135036_zahranicni_ert
11Proč Afričané „prchají“ do Evropy. MF DNES. MAFRA. 31. 8. 2016. Praha. ISSN 1210-1168.

Zemí, z nichž Afričané utíkají před násilím a konflikty, je málo. Většina jde za penězi. Tím potápí ty potřebné.
PRAHA Dvaadvacet kilometrů od Libye probíhá na moři tragikomické představení, při němž se věci nenazývají
pravými jmény a občas se utopí spousta lidí.
Právě se tam odehrála dosud největší „záchranná“ operace migrantské krize. Týkala se 6 500 migrantů, i když
všechno bylo trochu jinak. Celé je to jako hra. Migranti vyplují oficiálně do Itálie, i když tam nikdy doplout nemohou.
Nemají na to například dost paliva. Mají ho však dost na to, aby se dostali na hranici libyjských výsostných vod.
Tam už na ně čekají zachránci, kteří slouží jako vodní taxi do Itálie. Vědí to, ale bez nich by se migranti často utopili.
Vyplouvají na zpuchřelých nafukovacích člunech a děravých bárkách. Někdy nemají ani motor, pašeráci je dotáhnou na
hranici mezinárodních vod a odpojí.
„Vezmeme vás na půl cesty a zbytek pojedete s Evropany,“ říkají napůl v žertu pašeráci migrantům podle zprávy
vyšetřovací komise britského parlamentu.
Součástí představení je následná zpráva o zachráněných migrantech prchajících před „válkami a útlakem“, jak se
mechanicky uvádí.
Faktem však je, že podle žebříčku zemí zastoupených nejvíce v této uprchlické vlně plují z Afriky především ekonomičtí
migranti. Z deseti států, jak je uvedl Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, patří do kategorie „války a útlaku“
bez výhrad jen dva, Somálsko a Eritrea. Súdán částečně, Mali a Nigérie jsou tak rozlehlé (viz graf), že drtivá většina
lidí žije na území, kde je klid, a kam lze tedy i odejít a zůstat tak doma.
Z žebříčku plyne, že vlna z Libye je především ekonomickou migrací. Jsou v něm země jako Nigérie, Senegal či Ghana,
jež jsou v Africe ekonomicky i politicky nejúspěšnější.
Má to logiku. „To, že nejvíc zastoupeni jsou Nigerijci, nesouvisí s Boko Haram. Na cestu jsou potřeba peníze, ne
všichni ti lidé jsou zoufalci,“ říká český velvyslanec v Nigérii Pavel Mikeš. „Vědí, kam jdou a proč tam chtějí.“
Téměř polovina ze států na seznamu je sama cílem africké migrace. To vypovídá o jejich ekonomické kondici i o tom, že
domácí jsou pod tlakem a migrují také, když jim uprchlická vlna dá šanci se svézt. Tím však potápějí ty potřebné ze
Somálska či Eritreje.
Odkud se Afričané plaví do Evropy
Deset zemí, odkud míří nejvíc migrantů do Itálie: překvapivě jen málo z nich je jako Somálsko.
5 % - Senegal. Země vydávaná za příklad afrického rozvoje, politicky, ekonomicky, i pokud jde o svobody. Napojení na
Francii je tradiční, proto lidé považují za běžné odchody za prací do Evropy.
5 % - Mali. Donedávna takřka ukázková země. Na řídce obydleném severu (Mali má však rozlohu jako Francie a
Španělsko dohromady) nyní už několik let probíhají boje. Jih, kde žije drtivá většina obyvatel, je však zcela bezpečný.
7 % - Súdán. Na jeho území či v okolí probíhá několik konfliktů (Dárfúr, boje v Jižním Súdánu atd.). V zemi je tudíž
mnoho uprchlíků. Polovina lidí žije pod hranicí bídy.
12 % - Eritrea. Drsná diktatura s velmi bídnou pověstí, která je v nadsázce srovnávána s KLDR. Chudoba, nucené
práce, časově neomezená služba v armádě (ta je hlavním popudem k útěku).
7 % - Gambie. Maličká zemička, jejíž příjem z pětiny závisí na tom, co domů pošlou migranti z ciziny. Rekreační ráj
Evropanů, který však nemá zrovna pověst šampiona lidských práv a v tomto ohledu spadl pod obvyklý africký průměr.
7 % - Guinea .Klasická africká země, jež leží zřetelně pod kontinentálním průměrem: hodně chudá a politicky ne zcela
stabilní, což odlákalo zahraniční peníze.
7 % - Pobřeží slonoviny. Nejrozvinutější frankofonní země a někdejší ekonomický šperk západní Afriky. Stát atypický
vnitřní snášenlivostí a stabilitou se ocitl v roce 2002 na prahu občanské války. Nyní je klid. Výdělky v zemi jsou vyšší,
než je v Africe obvyklé.
3 % - Ghana. Jedna z nejzářivějších hvězd africké současnosti – ekonomicky, i pokud jde o stupeň demokracie a
dodržování lidských práv.

20 % - Nigérie. Tradičně ekonomická motivace k migraci. Nigérie má největší africkou ekonomiku, je však
zkorumpovaná a nyní v poklesu. Na severu útočí sice Boko Haram, ale do Evropy jdou především jižané, u nichž je klid.
Vzhledem k velikosti země (jako Francie a Itálie dohromady) je to, jako by prchali Provensálci a Sicilané, protože v
Normandii se bojuje.
5 % - Somálsko. Není co dodat: rozvrácená země, kde se na mnoha místech bojuje už třetí desetiletí v řadě. Průměrná
délka života je 54 let.

Příloha 1412: zpráva Uprchlíci se Česku stále vyhýbají. Střediska pro ně jsou skoro prázdná
Pracovníci resortu vnitra stále prověřují spolehlivost zhruba 80 syrských uprchlíků z Turecka, které by Česká republika
měla přijmout na základě mezinárodních dohod, další migranti ale české úřady příliš nezatěžují.
Uprchlická vlna se totiž Česku na rozdíl od loňska nadále vyhýbá, podle policejních statistik se u nás odhalí jen
jednotky případů nelegálně pobývajících cizinců týdně.
Celkově je v tuzemských zařízeních pro zajištění cizinců v současné době podle údajů zveřejněných ministerstvem vnitra
62 lidí. Největší skupinu z nich tvoří muži ve věku od 27 do 49 let. Jde o cizince, které čeká vyhoštění. Kapacita těchto
zařízení je přitom víc než desetinásobná. „Ve většině případů se jedná o osoby zadržené z důvodu porušování
pobytového režimu, tedy nejde primárně o tranzitující migranty,“ poznamenala k tomu mluvčí ministerstva Hana Malá.
Připomněla, že většina ze zadržovaných cizinců u nás jsou Ukrajinci, kteří dominují i statistikám sledujícím počty
nelegálně pobývajících cizinců na našem území. Následují je Vietnamci a Alžířané.
O něco naplněnější jsou střediska pro žadatele o azyl, kde pobývá zhruba 350 cizinců čekajících na rozhodnutí českých
úřadů. Jejich kapacita je naplněná zhruba z poloviny.
Tok z balkánské cesty se zastavil
Taktéž mezi žádostmi o azyl jsou pak podle Malé nejčastější ty od ukrajinských státních příslušníků. „Průměrný počet
žádostí o mezinárodní ochranu činil v tomto roce 115 žádostí za měsíc, přičemž maximum bylo 179 žádostí v únoru a
minimum 96 v květnu,“ poznamenala k tomu mluvčí resortu.
Celkově bylo u nás podle údajů cizinecké policie letos zjištěno více než 4500 nelegálních migrantů. (Pokračování na str.
3) Uprchlíci se Česku stále vyhýbají…
(Pokračování ze str. 1) Proti loňsku je to méně o zhruba 3000 lidí a 95 procent z takto zjištěných případů spadá do
kategorie nelegálního pobytu.
Mluvčí cizinecké policie Kateřina Rendlová v této souvislosti konstatovala, že příliv uprchlíků z loňského roku z tzv.
balkánské cesty se de facto zastavil.
„V současné době jsou záchyty nelegálních migrantů u nás takřka mizivé, jde maximálně o jednotky případů týdně a
ani s blížící se zimou nelze očekávat žádnou změnu v tomto směru,“ řekla k tomu Právu Rendlová.
Kvůli vystavěným plotům v Bulharsku nebo v Maďarsku a zvýšeným kontrolám na hranicích např. v Rakousku se podle
Rendlové hlavní proud uprchlíků přesunul z Rakouska do Itálie. „Je to nový trend, který souvisí s vytvořením komunit
Afghánců, Syřanů nebo Pákistánců na území Itálie,“ poznamenala mluvčí cizinecké policie.
Integrační program pro azylanty
Uprchlíci shromáždění v tzv. kotlích v Srbsku, Řecku, Maďarsku nebo Rakousku nyní podle Rendlové usilují o nové
cesty do cílových evropských zemí, tedy zejména do Německa.
„Nejčastěji se proto obracejí na převaděče. Těmi jsou často jejich příbuzní nebo známí krajané, které již v cílové zemi
mají např. statut azylanta a pro své blízké jezdí,“ vysvětlila Rendlová.
Do České republiky by legálně měla v blízké budoucnosti na základě mezinárodních smluv o povinných kvótách zamířit
osmdesátka syrských uprchlíků, kteří jsou v současné době zadržováni v Turecku.
„V současné chvíli jsou prováděny důkladné bezpečnostní prověrky všech předložených spisů,“ uvedla k tomu Malá s
tím, že příslušné dokumenty české straně dodal Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky.
„Den jejich přesídlení závisí na konečném rozhodnutí vyplývajícím ze závěrů bezpečnostních prověření,“ doplnila
Malá.
Dosud Česká republika na základě povinných kvót přijala loni jednu čtyřčlennou syrskou rodinu z Řecka a letos v srpnu
pak další dvě takové rodiny.
Pro úspěšné žadatele o azyl, kteří na naše území přicházejí buď spontánně, nebo v rámci tzv. organizovaných relokací,
přitom od letoška funguje program integračních služeb, které ministerstvu vnitra poskytuje Charita ČR. Ta od začátku
12Uprchlíci se Česku stále vyhýbají. Střediska pro ně jsou skoro prázdná. Právo. Borsig. 15. 11. 2016. Praha. ISSN
1211-2119.

roku předala vnitru 110 individuálních integračních plánů pro celkem 230 lidí.
„V současnosti se program týká 447 osob, mezi nimiž jsou nejvíce zastoupeni státní příslušníci Ukrajiny, Sýrie, Iráku a
Kuby,“ konstatuje v této souvislosti pravidelná zpráva o situaci v oblasti migrace zveřejněné ministerstvem vnitra.
To přitom v současné době prostřednictvím veřejné zakázky hledá generálního poskytovatele integračních služeb na
období mezi lety 2017 až 2019. Vítěz tendru bude mít za úkol zajišťování integrace konkrétních lidí, a to v souladu se
Státním integračním programem a prostřednictvím přímé práce s klienty.
Nyní jsou záchyty nelegálních migrantů u nás takřka mizivé - Kateřina Rendlová, cizinecká policie

Příloha 1513: zpráva Evangelíci z Nového Města na Moravě ubytují rodinu uprchlíků
Město už dříve přijalo Barmánce. Nechce ale přijímat jiné uprchlíky Nové Město na Moravě – Novoměstští evangelíci
chtějí poskytnout útočiště lidem, kteří se ocitli v nouzi. Cílovou skupinou jsou uprchlíci.
„Evangelický sbor v Novém Městě nabízí pomoc při integraci jedné uprchlické rodiny. Chceme se ujmout lidí, kterým
náš stát poskytne azyl. Jde nám o spolupráci se státní správou při začleňování osob, které se rozhodla Česká republika
chránit. Neklademe si tudíž žádné dodatečné podmínky, jako je například země původu azylantů či jejich náboženské
vyznání, podmínky nastavuje stát v azylovém řízení,“ upřesnil presbyter Vojtěch Hrouda.
Velkou podporu místních ale v tomto směru evangelíci nemají. Kamenem úrazu je zmíněná absence dodatečných
podmínek.
„Já osobně se k záměru evangelické církve stavím záporně právě z důvodu, že nemá být přihlíženo k zemi původu, a
především k náboženskému vyznání. Nehledejte v tom rasistický či xenofobní podtext. Svět v poslední době mnohé prožil
a prožívá a pro mě osobně by byl problém, kdyby se do Nového Města měly nastěhovat osoby vyznávající islám.
Hodnoty, které ctí, jsou naprosto odlišné od našich, ať se to týká vztahu k ženám, jinak sexuálně orientovaným
menšinám, jiným náboženským vyznáním či zvířatům,“ prozradil svůj názor Novoměšťan Michal Pavel Vojta.
DŮVĚRYHODNOST
Evangelíci si myslí, že dodatečné podmínky nejsou nutné. Podle nich je státní azylové řízení, jímž imigranti projdou,
dostatečné a důvěryhodné „síto“. „Ve světě je velké množství lidí na útěku. Prchají před válkou, násilím, hladem, před
politickou perzekucí. Tento pohyb vyvolává obavy a přináší bezpečnostní rizika. Důraz na bezpečnost a obranu proti
teroru je proto na místě. Zároveň je třeba strach v lidech nepřiživovat, prostě nebát se.
Povzbuzujme se k chrabrosti a velkorysosti. Pro křesťanské církve je podstatná rovina pomoci člověku v nouzi,“ řekl
Hrou-da. Vedení novoměstské radnice si nemyslí, že by bylo nutné, aby desetitisícové město, které už v minulosti vzalo
některé uprchlíky pod svá „ochranná křídla“, řešilo současnou uprchlickou krizi. „My jsme už před pár lety aktivně
přistoupili k imigračnímu programu Barmánců.
Přijali jsme tři barmánské rodiny, přičemž nám pomohli i místní evangelíci. A nemáme důvod na tom něco měnit jen
proto, že je nyní moderní přijímat uprchlíky z jiného kouta světa. Jsme ochotni pokračovat v integračním programu
Barmy, který se nám osvědčil. Lidé, kteří k nám přišli, si u nás našli práci a v Novém Městě už několik let žijí. V tom
chceme pokračovat a do jiných dobrodružství se pouštět nebudeme,“ vysvětlil novoměstský starosta Michal Šmarda.
Nabídku novoměstského evangelického sboru prozatím žádní běženci nevyužili. „Česká republika není pro uprchlíky ze
současné migrační vlny cílovou zemí.
Přesto jsme do Státního integračního programu vstoupili. Cítíme dvojí odpovědnost, vůči lidem v nouzi a vůči státu,“
podotkl Vojtěch Hrouda.

Příloha 1614: zpráva Syřané už v Německu nedostávají azyl.
Po skončení války se musí vrátit domů
Syrský pas byl v Německu ještě nedávno automatickou zárukou získání azylu. Spolková republika poskytovala azyl
úplně všem občanům Sýrie bez ohledu na jejich konkrétní osud. V poslední době se to ale radikálně změnilo: Německo
Syřanům přestalo udělovat azyl a místo toho velké většině z nich dává doplňkovou ochranu. Ta se od azylu zásadně liší
tím, že platí jen na omezenou dobu. Poté co pomine nebezpečí, před kterým daný člověk prchá, by se měl vrátit do země
původu, tedy v tomto případě do Sýrie.
V září v Německu požádalo o azyl necelých 24 tisíc Syřanů. Přes 70 procent z nich ho ale nedostalo a Německo jim
13Evangelíci z Nového Města na Moravě ubytují rodinu uprchlíků. Deník. Vltava Labe Media. 31. 10. 2016.
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místo toho poskytlo doplňkovou ochranu. To od vypuknutí uprchlické krize zatím vůbec největší podíl, i když i v červenci
a v srpnu už počet lidí ze Sýrie, kteří dostali doplňkovou ochranu, převažoval nad těmi, kteří získali azyl. Ukazují to
data Spolkového úřadu pro migraci a uprchlíky, který je poskytl deníku Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Je to další z dokladů, že Německo v poslední době výrazně zpřísnilo svůj přístup k žadatelům o azyl. Už v březnu na dva
roky pozastavilo právo lidí, kteří na jeho území získají ochranu, aby za nimi do Německa přijeli jejich blízcí rodinní
příslušníci. Němci taky chtějí mnohem rychleji vracet do zemí původu ty žadatele, kteří na ochranu nárok nemají,
vyhošťovat azylanty, kteří se dopustí trestného činu nebo přísněji kontrolovat, jestli nedochází k radikalizaci uprchlíků i
německých občanů muslimské víry. „Řada lidí má strach před dalšími útoky, to je pochopitelné,“ řekl tehdy ministr
vnitra Thomas de Maiziere.
To vše má posílit bezpečnost v době, kdy se mezi uprchlíky objevilo několik teroristů. Zatím poslední z nich, Syřan
Džábil Bakr, který se podle policie bezprostředně chystal zaútočit, spáchal sebevraždu ve vazební věznici v Lipsku.
Muže předtím zadrželo několik příslušníků syrské komunity, kteří ho následně předali policii.
Němce i další členy unie už na začátku současné migrační vlny část politiků i odborníků vyzývala, aby při vyřizování
žádostí o azyl upřednostňovali právě doplňkovou ochranu. S tou má Evropa rozsáhlé zkušenosti z doby konfliktu mezi
Srby a kosovskými Albánci z konce 90. let minulého století, kdy ji dostaly stovky tisíc běženců. Po skončení války se pak
vraceli zpět. Doplňkové ochraně nyní dávalo přednost mimo jiné české ministerstvo vnitra a zastánci takového postupu
byli i mezi nejvlivnějšími evropskými politiky. Bývalý premiér jedné ze zemí EU nedávno novinářům mimo záznam řekl,
že za dočasnou ochranu osobně lobboval u předsedy Evropské komise Jeana-Clauda Junckera.
Evropské právo totiž umožňuje, aby se členské země EU dohodly, že budou uprchlíkům na svém území doplňkovou
ochranu poskytovat. Každý stát jich pak převezme tolik, kolik odpovídá jeho kapacitám.
„Komise ale tento postup odmítla kvůli tomu, že jeho schválení vyžaduje jednomyslnost,“ řekl politik. Místo toho přišel
Brusel s návrhem na povinné kvóty na přijetí uprchlíků, kteří dostali azyl. To bylo možné prosadit kvalifikovanou
většinou, což se přes odpor Česka a několika málo dalších zemí stalo.

Příloha 1715: zpráva Už i Unie hledá „ostrov“ pro nelegální migranty
BRUSEL, BERLÍN To, o čem dosud mluvili nahlas jen prezident Miloš Zeman nebo maďarský premiér Viktor Orbán,
začínají v Unii říkat další politici.
Imigranty je třeba udržet v táborech či ubytovacích zařízeních mimo území Unie, nebo přinejmenším mimo evropskou
pevninu.
Že africké migranty, kteří se přes Středozemní moře snaží dostat do Itálie, je třeba podrobit azylovému zařízení už v
Libyi, prosazuje nejnověji i německý ministr vnitra Thomas de Maiziere. O nutnosti „vytlačovat“ lodě s uprchlíky zpět
do libyjských vod hovořil před pár dny šéf britské diplomacie Boris Johnson. Některé řecké ostrovy v Egejském moři by
se pak podle mnohých odborníků mohly stát odkladištěm imigrantů – podobně jako Austrálii slouží ostrov Nauru. A to v
případě hrozícího zhroucení dohody Evropské unie s Tureckem o zadržování imigrantů.
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