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O uprchlické krizi odborně a věcně
Poslední listopadový víkend se v Brně uskutečnila konference "Uprchlická krize příčiny, stav a perspektivy řešení," s cílem přinést ucelený pohled na současnou
uprchlickou krizi. Na pozvání europoslankyně Michaely Šojdrové a za velkého
zájmu veřejnosti tak ve velkém sále Kanceláře veřejného ochránce práv ve třech
blocích zazněla pestrá škála názorů a pohledů.

"Skončená konference měla dle mého názoru veliký význam v tom, že se na jednom místě
mohli informacemi i novými pohledy na uprchlickou krizi obohatit zároveň experti z veřejné i
akademické sféry, zástupci neziskových organizací, široká veřejnost i politici," uvedla Šojdrová.
Po úvodních slovech Michaely Šojdrové, veřejné ochránkyně práv Anny Šabatové či
videozdravici vicepremiéra a předsedy KDU-ČSL Pavla Bělobrádka začal první konferenční
blok, který přiblížil azylovou a bezpečnostní politiku v ČR a EU.
Odbornice na mezinárodní právo Věra Honusková z Katedry mezinárodního práva PF UK v
Praze upozornila na právní instrument tzv. dočasné ochrany, který Evropská unie zatím nikdy
nevyužila a jenž by mohl dle jejího názoru za určitých okolností účinně fungovat právě v době
masivního příchodu uprchlíků. Tomáš Urubek z odboru azylové a migrační politiky ministerstva
vnitra (MV ČR) popsal nejen aktuální situaci v azylových zařízeních na našem území, ale
přiblížil i programy MV ČR realizované například v Jordánsku. Lidskoprávní aspekt v tomto
ohledu pak zdůraznil zástupce vedoucí oddělení dohledu nad omezováním osobní svobody
Kanceláře veřejného ochránce práv Ondřej Vala. Zástupce think-tanku Evropské hodnoty
Radko Hokovský uvedl, že krize spojená s migrací je hlavně důsledkem špatných politických
rozhodnutí uvnitř EU.
"Otázku aplikace tzv. dočasné ochrany vnímám jako veliký podnět pro diskusi v Evropském
parlamentu a zvažuji ve věci interpelovat i Evropskou komisi. Pokud se nenajde skutečně
pádný důvod proti, měla by Evropa o jejím zavedení vážně uvažovat," upozornila
europoslankyně Šojdrová.
Druhý blok konference byl zaměřen na reakci českého a evropského parlamentu na stávající
krizi a politiku Evropské lidové strany v oblasti migrace. Svůj pohled prezentoval bezpečnostní
expert KDU-ČSL Daniel Feranc a čeští europoslanci Michaela Šojdrová a Pavel Svoboda.
Jejich vystoupení pak v sobotu doplnil předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL a zároveň
místopředseda strany Jiří Mihola.
Praktickou reflexi uprchlické krize pak přiblížil třetí, sobotní blok konference. Miroslav Mareš z
Katedry politologie FSS MU v Brně se zaměřil na bezpečnostní aspekty současné uprchlické
vlny. Konkrétní opatření v oblasti zdravotního a epidemiologického zabezpečení pak popsala
náměstkyně ministra vnitra Monika Pálková, která vyvrátila mýty o možných zdravotních
rizicích spojených s uprchlíky.

"Statistika z našich zařízení nám říká, že uprchlíci nejsou nemocnější, než naše běžná
populace," uvedla náměstkyně.
Jaroslav Ludva z ministerstva zahraničí představil českou a unijní politiku vůči zdrojovým a
tranzitním emigračním zemím. Velký ohlas pak vzbudila analýza mediálního pokrytí uprchlické
krize, která mimo jiné popisovala srovnání hlavních zpravodajských relací veřejnoprávních a
soukromých médií.
"Zcela opomenuta byla reflexe příčin krize a výsledný mediální obraz jak v Událostech, tak v
Televizních novinách přispívá k pocitu ohrožení," uvedl spoluautor studie Michal Tkaczyk z
Katedry mediálních studií a žurnalistiky FSS MU v Brně.
Druhá část sobotního bloku konference byla věnována roli dobrovolníků. Koordinátor projektu
Nadačního fondu Generace 21 Jan Talafant přinesl informace o vývoji v přesídlení 153
iráckých křesťanů do České republiky. Dobrovolnice Jana Lenhartová prezentovala své zážitky
dobrovolnice z maďarsko-srbského pomezí, své aktivity prostřednictvím Jakuba Líčky
představila Charita ČR. Generální sekretář České biskupské konference Tomáš Holub pak v
závěrečném zamyšlení připomněl roli církve v současné krizi.
"Na konferenci zazněla celá řada významných a užitečných informací a podnětů. Z ohlas ů,
které zatím mám, byla pro všechny zúčastněné přínosem. Myslím, že věcná a emočně
nevyhrocená diskuse je zvlášť v případě takto složitého tématu nadmíru potřebná a podobná
akce podobného rozsahu zde doposud chyběla," zhodnotila konferenci, která se uskutečnila za
podpory klubu Evropské lidové strany v Evropském parlamentu a nadace Hannse Seidela,
europoslankyně Michaela Šojdrová.
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