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K on� ikt v Sýrii přeměnil více než 5,5 miliónu mužů, žen a dětí v uprchlíky. Občanská 
válka pokračuje už sedmým rokem. Ze země prchají jednotlivci i celé rodiny. Nám, kteří 
nežijeme na Blízkém východě, je tato válka a s ní spojená uprchlická krize vzdálená 
a abstraktní.

Lidé ale nejsou lhostejní vůči těm, kdo utíkají před hrůzami války. V České republice existuje 
společenská poptávka po řešení uprchlické krize solidárním přístupem. Jsem členkou strany, od které 
se očekává osobní lidská angažovanost – solidarita. Nedůvěra vůči islámu není odůvodněná vůči 
bezbranným dětem. Proto navrhuji, aby právě jim byla směřována naše pomoc.

Jsme zemí, které pomáhal Brit, Nicholas Winton. Rodiče posílají své děti jako první, chtějí je zachránit. 
Mám starost o děti, které si samy pomoct nemohou, viděla jsem je. Vím, že podobně jako já uvažuje řada 
dalších lidí i u nás v České republice. Česká republika má navíc dobré zkušenosti s náhradní rodinnou 
výchovou. Působí zde také řada charitativních organizací, které opakovaně vyjádřili ochotu se na této 
péči podílet.

Momentálně se mezi členskými státy a EP projednává revize Dublinského nařízení. Česká republika 
by těchto jednání získala silnější pozici pro naše odmítnutí povinných kvót jako země, která bere 
dobrovolnou solidaritu vážně. I pro nás europoslance by posléze bylo jednodušší pozici ČR hájit. 
Pokud budeme na všechny žádosti o pomoc s řešením uprchlické krize odpovídat jen „ne, nepřijmeme 
jediného uprchlíka“, budeme Evropě a celému světu pro smích.  



5 611 702
zdroj: UNHCR

celkový počet syrských uprchlíků 
k 4. září 2018



Žádosti nedoprovázených dětí o mezinárodní 
ochranu by byly posouzeny v Řecku a úspěšným 
žadatelům by byla poskytnuta doplňková 
(dočasná) ochrana. Rozhodnutí by mělo plně 
v rukou MV ČR.

Tento akt by byl realizací 
bilaterální spolupráce mezi ČR 
a Řeckou republiku. Finanční krytí 
by bylo zajištěno z Azylového, 
migračního a integračního 
fondu EU.

O tyto děti se postarají neziskové 
a charitativní organizace (např. 
Slezská diakonie), případně 
dětské domovy zřizované kraji 
nebo církvemi.

Je nutné předem zajistit, aby nedošlo ke zneužití 
institutu sloučení rodiny v rámci doplňkové 
ochrany pro další rodinné příslušníky v zájmu 
získání mezinárodní ochrany. V případě 
žádosti rodinných příslušníků, kteří požádají 
o sloučení, by došlo k navrácení dítěte 
rodinným příslušníkům zpět, tedy mimo ČR.

JAKÉ DĚTI?

FINANČNÍ KRYTÍ KDO SE POSTARÁ? OPATŘENÍ PROTI ZNEUŽITÍ

MEZINÁRODNÍ OCHRANA

JAK BY MOHL VYPADAT KONKRÉTNĚ 
PROJEV SOLIDARITY ČESKÉ REPUBLIKY 
VŮČI OBĚTEM SYRSKÉ VÁLKY?

Přijetí konkrétního počtu nedoprovázených dětí (např. 50) 
– sirotků – z řeckých uprchlických táborů na základě usnesení 
Vlády ČR provedeného MV ČR. 



DĚTSKÉ OBĚTI VÁLKY NA ŘECKÝCH 
OSTROVECH  SOUČASNÝ STAV

DĚTI 12  17 LET

V řeckých táborech jsou nejčastěji 
děti ve věku 12–17 let, zhruba 
70 %  z nich jsou chlapci. Jedním 
z důvodů je fakt, že syrskému 
režimu prezidenta Bašára Asada 
docházejí bojovníci. Do armády 
rekrutuje i nedospělé chlapce 
a jejich rodiny dělají všechno 
proto, aby je dostali ze země pryč.  

PODMÍNKY

UNHCR upozorňuje na 
nedostatečnou hygienu, celkově 
složitou situaci lidí, kteří jsou 
v zoufalé situaci, rostoucí 
potřebu lékařské a psychologické 
a sociální péče. V zimě se tyto 
problémy ještě zhorší. 

KRITICKÝ STAV

Podle zpráv UNHCR ze srpna 
2018 je situace v tzv. hotspoty 
na řeckých ostrovech v Egejském 
moři kritická. Např. v hotspotu 
Moria, který má kapacitu pro 
2000 lidí, je momentálně 
7000 žadatelů o azyl. Čtvrtina 
z nich jsou děti. Asi 70 % 
příchozích jsou rodiny ze Sýrie, 
Iráku a Afghánistánu. 

3 050 NEZAOPATŘENÝCH DĚTÍ

Podle údajů organizace 
International Rescue Committee 
z 15. dubna 2018 bylo v Řecku 
– na pevnině i přilehlých 
ostrovech 3,050 nezaopatřených 
dětí – tzv. nezletilých migrantů 
bez doprovodu. Z toho 1099 
bylo umístěno v bezpečných 
zařízeních a ostatní čekaly na 
bezpečné umístění. 

SAFE ZONES

Nedoprovázené děti (nezletilí) 
jsou umístěny do tzv. safe zones, 
neboť jsou považovány podle 
platného nařízení EU za tzv. 
zranitelné osoby. Safe zones 
jsou odděleny od zbytku tábora, 
panuje tam režim uzpůsobený 
dětem, včetně školní výuky 
v rámci možností.



SITUACE SYRSKÝCH DĚTÍ V LIBANONU

PODLE ORGANIZACE SAVE 

THE CHILDREN JE V SOUČASNÉ DOBĚ 
V LIBANONU 530.000 SYRSKÝCH 
UPRCHLÍKŮ, Z TOHO 313.000 DĚTÍ. 
VĚTŠINA Z NICH JE STÁLE ZÁVISLÁ 
NA HUMANITÁRNÍ POMOCI. 

8 z 1000 20 % 2% 29%
dětí zemře,
než oslaví 
páté narozeniny

dětí ve školním
věku nechodí
do školy

musí pracovat
a pomáhat 
rodině s výdělkem

lidí 
žije 
v chudobě

Zdroj: Save the Children
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OPATŘENÍ PLÁN NEPLNĚNÍ
Dočasné a nouzové 
opatření (pouze na dva 
roky dle rozhodnutí 
Rady EU ze září 2015, 
tj. do roku 2017).

Plán relokace 120 000 
uprchlíků; k 13. 6. 2017 
relokováno 20 869; do ČR 
relokováno 12 uprchlíků 
z Řecka.

Evropská  komise zahájila 
14. 6. 2017 řízení 
o nesplnění povinnosti 
proti ČR, Maďarsku 
a Polsku a  7. 12. 2017 
rozhodla, že přistoupí 
k další fázi řízení a celou 
věc předloží Soudnímu 
dvoru EU (pro srovnání – 
Slovensko v tomto případě 
není žalováno, protože 
na rozdíl od ostatních 
států V4 nahlásilo počet 
uprchlíků, které by chtělo 
v budoucnu přijmout).

RELOKACE



O CO JDE? KOHO SE 
TÝKÁ?

CÍLE DOHODA
EU  TURECKO

Druhý schválený 
mechanismus na základě 
plánu a návrhu Evropské 
komise a rozhodnutí Rady 
z července 2015.

Přesídlení uprchlíků ze 
třetích zemí sousedících 
se Sýrií, které hostí velký 
počet uprchlíků, zejména 
Turecko, Jordánsko 
a Libanon.

Cílová hodnota stanovena 
na 22 504 osob; plán 
k 9. 6. 2017 splněn na cca 
2/3 = zatím přesídleno 
16 419 osob, z toho 
do ČR 52.

Tento mechanismus 
doplňuje Prohlášení 
EU-Turecko – tzv. 
jeden Syřan nesplňující 
podmínky pro udělení 
azylu bude navrácen 
do Turecka za jednoho 
Syřana splňujícího 
podmínky pro jeho 
udělení.

PŘESÍDLENÍ
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NÁVRH
EVROPSKÉ 
KOMISE

SPOLEČNÝ
POSTUP

NÁVRH
EVROPSKÉHO
PARLAMENTU

Evropská komise navrhuje 
„korekční přidělovací 
mechanismus“, který se 
automaticky spustí, pokud bude 
určitý členský stát vystaven 
nepřiměřenému tlaku na vnějších 
hranicích – pokud další členský 
stát nebude chtít akceptovat 
relokované uprchlíky na svém 
území, musí se „vykoupit“ 
solidárním příspěvkem 
€250 000 / žadatele.

V rámci reformy „Dublinu“ se 
v Evropském parlamentu 
projednává návrh nařízení 
o zavedení společného postupu 
pro mezinárodní ochranu v Unii.

Tento návrh obsahuje pasáže 
o ochraně dětí a nezletilých 
v rámci azylového řízení. 
„Pro žadatele se zvláštními 
procesními potřebami a pro 
nezletilé osoby bez doprovodu se 
počítá s posílenými ochrannými 
opatřeními, např. podrobnějšími 
pravidly posuzování, dokládání 
a řešení zvláštních procesních 
potřeb žadatele.“

REFORMA DUBLINSKÉHO SYSTÉMU
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EVROPSKÁ POHRANIČNÍ A POBŘEŽNÍ STRÁŽ 
EPPS  NOVÁ AGENTURA VYBUDOVANÁ
Z FRONTEXU A VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ 
OCHRANY HRANIC

JAKÁ JE JEJÍ FUNKCE?

Spuštění zásahů rychlého 
nasazení na hranicích ČS 
a vysílání jednotek EPPS 
z týmu pro rychlé nasazení, 
vysílání jednotek EPPS v rámci 
podpůrných programů pro řízení 
migrace v hotspotech, poskytnutí 
technické a operativní pomoci 
členským státům a třetím zemím 
na moři (Search and Rescue 
Operations), vytváření 
a nasazení týmů EPPS 
s pomocí členských států apod.

JAK AGENTURA FUNGUJE?

Má vlastní zdroje, zaměstnance, 
vybavení a rozpočet. Agentura 
má k dispozici rezervní tým 
1 500 příslušníků pohraniční 
stráže. Při rychlém zásahu 
může jednat v rámci dnů.
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LEGISLATIVNÍ BALÍČEK SMART BORDERS
 PŘEDLOŽILA EVROPSKÁ KOMISE 
V DUBNU 2016

JAKÝ JE CÍL?

Silnější úloha informačních 
systémů při posilování správy 
vnějších hranic a vnitřní 
bezpečnosti a při boji proti 
terorismu a organizované trestné 
činnosti.

JAK BUDE FUNGOVAT V PRAXI?

Systém vstupu/výstupu poskytne přehled 
o povolených krátkodobých pobytech 
(bude evidovat jméno, druh cestovního 
dokladu, biometrické údaje a datum 
a místo vstupu a výstupu), zvýší 
automatizaci hraniční kontroly a zlepší 
odhalování padělaných dokladů a případů 
zneužívání totožnosti. 

Vztahovat se bude na všechny občany 
třetích zemí s povolením ke krátkodobému 
pobytu v schengenském prostoru (tzn. 
maximálně 90 dní během 180 denního 
období).

V systému bude též zaznamenáváno 
odepření vstupu.
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JAK FUNGOVAL ZÁKON 
LORDA DUBSE VE VELKÉ BRITÁNII?

LORD ALFRED DUBS

Lord Alfred Dubs (člen Sněmovny lordů) byl dětským uprchlíkem z Československa z roku 
1939 zachráněným Nicholasem Wintonem. V roce 2016 navrhl dodatek k imigračnímu 
zákonu, podle kterého by Británie měla přijmout 3000 nedoprovázených uprchlických 
dětí. Původní verzi novely parlament zamítl, ale později schválil upravenou verzi. Vláda jej 
začala naplňovat, objevily se ale spory týkající se celkového počtu dětí a jejich umístění, za 
které jsou odpovědny místní orgány. Do Británie bylo zatím přemístěno 350 dětí původem 
z Eritrei, Sýrie a dalších zemí. Byly vybrány z táborů v Calais a v Řecku. Místní orgány 
obdržely od vlády  £41 610 za každé dítě do 16 let, a £33 215 za každé dítě ve věku 16 až 
17. V roce 207 byl program rozhodnutím vlády zastaven s odůvodněním, že Británie pomáhá 
uprchlíkům jiným způsobem. Neziskové organizace se pokusily toto rozhodnutí zvrátit 
soudní cestou, ale neuspěly. Program lorda Dubse sice skončil, britská solidarita s uprchlíky 
a dětmi ale trvá dál. Pozitivní dědictví a inspirace z Dubsovy iniciativy zůstaly. Inspirovaly 
se jím např. Francie či Irsko. 



PROČ BY MĚLA ČESKÁ
REPUBLIKA PŘIJMOUT
SIROTKY SYRSKÉ VÁLKY?
Protože Češi jsou solidární a nejsou lhostejní k utrpení 
druhých. V minulém století naše společnost mnohokrát prokázala 
schopnost soucitu a pomáhala lidem v krajní nouzi. Ve 20. letech 
jsme podali pomocnou ruku lidem, kteří prchali před ruskými 
bolševiky, ve 30. letech uprchlíkům z nacistického Německa, 
koncem 40. let Řekům a v 90. letech utečencům před hrůzami 
balkánských válek, mezi nimiž byly i tisíce bosenských muslimů. 
Kdybychom nepomohli, mnoho z těchto lidí by zemřelo. Občané 
ČR v různých veřejných sbírkách opakovaně dokazují, že jsou 
solidárním a lidsky cítícím národem. Ostatně, dokazují to také 
již zmíněné � nance zasílané každoročně na humanitární pomoc. 
Takovýto krok pomoci sirotkům je proto plně v souladu nejenom 
s dobrou ekonomickou kondicí ČR, ale také s českou národní 
povahou, která rozhodně není sobecká.Foto: Martin Bandzak, ze série Moje dítě 
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