migrace
Dámy a pánové, drazí čtenáři. Toto mimořádné vydání svého magazínu jsem věnoval otázkám migrace. Jak jistě vidíte, situace je vážná v celé Evropě a lidé mají tendenci sdílet si mezi
sebou různé kachny, katastrofické scénáře a někteří už se rovnou připravují na odchod z Evropské unie. Strach je dobrý spojenec, ale špatný rádce. Mít strach je projev zdraví, ale nechat
si od něj radit bývá dost ošidné. Proto se nyní politikové pokoušejí jednat rozvážně a s chladnou hlavou. Ustát velkou migrační vlnu z hlediska ekonomického bude hračka, Evropa je silná a bohatá. Otázky, které před nás migrační vlna položila, jsou tři:
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1. Kde leží hranice únosnosti přijímání uprchlíků a jak chceme jejich příchod zvládat
organizačně a právně?
2. K
 rize ukázala slabá místa evropské integrace – máme na výběr mezi těsnějším
propojením nebo postupným rozkladem?
3. C
 o jsou ony tolik omílané „evropské hodnoty“ a jsme vůbec schopni se na nich
shodnout a společně je bránit?
Na tyto tři otázky se nyní pokusím odpovědět v příkladech i já sám.
Přeji Vám zajímavé čtení a rozvážnou mysl.

Evropa a hodnoty, na kterých stojí naše civilizace
Teprve strach z cizí civilizace nás má k tomu, abychom vážně mluvili o naší vlastní identitě.
Dokud nám bylo dobře a neměli jsme starosti, považovali jsme abstraktní pojmy jako „svoboda“, „lidská práva“ a „lidská důstojnost“ za přebytečné filozofování. Nyní je schopnost shodnout se na tom, co je a co není Evropa velmi důležitá.
Podle mého názoru je evropská identita dána kulturní návazností na křesťanství a humanismus. Plynou z toho následující nedotknutelné hodnoty, které by nám měly být svaté:
1) svoboda
2) nedotknutelnost lidského života
3) základní lidská práva, jak jsou definována v Chartě práv
4) respekt k lidské bytosti (staré, mladé, jakéhokoliv vyznání a jakékoliv barvy pleti
5) respekt k právnímu řádu a rovný přístup k výkonu spravedlnosti
6) náboženská svoboda a sekulární stát

P o j m y, k t e r é s e v y p l at í z n át

K čemu slouží azylové právo?
Rozhodně ne k řešení světové chudoby – od toho je rozvojová pomoc. Azylové právo tudíž nemůže řešit neuspokojivý stav nedostatku zdrojů (jídla, pitné vody, atd). Takový nebyl
ani záměr původních signatářů Ženevských dohod v roce 1951. Cílem ženevské konvence
bylo chránit lidi, kterým hrozí mučení, smrt nebo politické represe. V dobách vzniku a podpisu těchto dohod byly počty uprchlíků dle tohoto statutu odhadovány na stovky. Na tuto
konvenci se postupně adaptovalo azylové řízení v signatářských státech. Nikdo ale nepočítal
s tím, že jednoho dne přijde do jednoho státu Evropy milion uprchlíků za rok – azylové mechanismy členských států počítají se stovkami lidí a na vyřizování těchto žádostí jsou nastaveny. Dokument se jmenuje Úmluva o právním postavení uprchlíků a najdete ho na internetu.
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Schengenská dohoda
Schengenská smlouva neboli smlouva o postupném rušení kontrol na společných
hranicích je součást práva EU, jež umožňuje společný hraniční režim a společnou imigrační
politiku. Byla základem pro všeobecné zrušení celních a pasových kontrol na vnitřních hranicích EU, čímž se vytvořil tzv. Schengenský prostor. Malá zajímavost: Smlouva nebyla ve skutečnosti podepsána ve vesnici Schengen, ale na palubě lodi Princesse Marie-Astrid, která
kotvila na řece Mosele u Schengenu.
V článku 15 se říká: Členské státy by také měly mít možnost dočasně znovu zavést
ochranu vnitřních hranic v případě závažné hrozby pro svůj veřejný pořádek nebo
vnitřní bezpečnost. Pro takové dočasné znovuzavedení ochrany hranic by měly být
stanoveny podmínky a postupy, aby se zajistila výjimečná povaha takového opatření a dodržování zásady proporcionality. Rozsah a trvání dočasně znovu zavedené ochrany vnitřních hranic by se měly omezit na nejmenší míru nutnou jako reakce na takovou hrozbu.

Dublinský systém
Tato dohoda stanoví soubor kritérií, podle nichž je určen jeden členský stát, který je příslušný
k rozhodnutí o podané žádosti o azyl.
Informaci o podané žádosti cizince v jiném členském státě lze získat ze systému EURODAC, do
kterého ukládají členské státy otisky prstů všech žadatelů o mezinárodní ochranu, které jsou
jim od roku 2003 povinně snímány. Tento systém nám právě kompletně selhal. Státy první linie, které měly běžence registrovat a brát jim otisky prstů, selhaly pod jejich náporem a pod
organizovaným tlakem pašeráků lidí. Státy jako Německo selhaly naopak v tom, že utečence
z humanitárních a organizačních důvodů vzaly bez registrace a tím vlastně dublinský systém vyřadily z provozu. Pro Evropu to znamená vypracovat systém jiný – funkční a realističtější. Právě
dublinská dohoda ukázala, jak může dát organizovaný zločin nepřipravené Evropě mat.

Co je Frontex
Frontex je evropská agentura, zřízená podle smlouvy o Schengenském prostoru. Stará se o řízení a koordinaci operativní spolupráce členských států v oblasti ochrany hranice EU. Nemá žádné
celníky ani vlastní operativní vybavení, její úlohou je koordinovat postup – například když má nějaký stát na vnější hranici problémy, musí je zaznamenat a zkoordinovat pomoc ostatních států.
Evropa bohužel nemůže chránit své hranice jinak, než prostřednictvím členských států. Například Řecko a Itálie dostaly v minulosti od EU značné částky na zřízení tzv. Hot-spotů – tedy míst,
kde se uprchlíci mohou registrovat. Přesto tyto státy pod náporem běženců ve své infrastruktuře
zkolabovaly a svou úlohu nesplnily. Jednak proto, že takový nápor nikdo nečekal, jednak proto,
že nebyla politická vůle mezi státy udílet sankce za neplnění Schengenských dohod.

FRONTEX / MIGRACE DO EU
1. pololetí 2015
Východoevropská stezka
(přes Ukrajinu a Bělorusko)

Vietnam Afganistan Gruzie

183

175

Sýrie

29245

28749

Středozemní moře
– východ (břehy Řecka)

32581

78190

Středozemní moře
– střed (břehy Itálie)

Západoafrická
(Kanárské ostrovy)

2

Eritrea

Nigérie

23878

10747

Pobřeží
SubMaroko
Guinea
Slonoviny
saharské

68

Balkánská trasa
(přes Srbsko)

Středozemní moře
– západ (břehy Španělska)

Kosovo Pákistán

3789

23260

6641

9766

671

44

354
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Zde si můžete pročíst čísla a statistiky za první pololetí 2015
http://frontex.europa.eu/trends-and-routes/migratory-routes-map/

Úloha organizovaného
zločinu v této krizi
Jak snadno vyčtete z tabulky statistik migrantů
agentury Frontex, do Evropy se masivní proud lidí
dostává díky pašerákům – přesně v trasách, které
využíval organizovaný zločin pro pašování drog do
bohaté Evropy. Nyní prostě jen páni mafiáni vyměnili komoditu. Místo heroinu v balkánské trase a kokainu v mediteránní trase se vozí lidské balíky. Jejich ničím neomluvitelný a společensky vysoce nebezpečný byznys je o to horší, že se nemusí obávat
ztrát a že jim ochránci evropských hranic musí přirozeně z humanitárních důvodů pomáhat. Pro tento hyenismus a obchodování s lidmi by měly být zavedeny stejné tresty jako za terorismus. Použít humanitární krizi a válku jako zdroj výdělku a rozvrátit
tak politickou stabilitu Evropy je vysoce společensky
nebezpečné a my se podle toho musíme zachovat.

Obávané přerozdělování uprchlíků
V celé řadě nouzových opatření, které udělala Evropská komise a jednotlivé státy, jsou kvóty jedním krokem z mnoha. My, obyvatelé střední Evropy, se jim bráníme ze dvou důvodů:
1. Měli bychom si poctivě přiznat, že se bojíme všeho, co je cizí, protože jsme strávili
za komunismu v etnicky homogenním prostředí bez cizinců mnoho let
2. Kvóty bez ochrany vnější hranice nejsou řešením, jen opatřením, které se může
změnit z humanitární akce ve strukturální pohromu.
Oba důvody jsou závažné a nebylo by moudré je podcenit.
Pokud tedy máme s přerozdělením uprchlíků souhlasit, musíme společně najít řešení dvou
zapeklitých otázek:
a) N
 a základě jakého vynucovacího mechanismu donutíme azylanty žít i v ekonomicky a politicky neatraktivních zemích?
b) Jak donutit vnější státy, aby svou hranici opravdu hlídaly, když jim na to nabízíme peníze
a technickou pomoc?
Až vyřešíme odpověď na tyto dva dotazy, bude nám zbytek připadat jako hračka.

De b a t a s č í s l y

Imigrace nevyřeší problém našeho vymírání
To si musíme vyřídit na domácí půdě. Přesvědčivě to dokazuje studie demografů Burcína,
Drbohlava a Kučery z VŠE. Přesná čísla (jak jsme na tom) a kolik by bylo třeba imigrantů, se
dočetete v článku Radka Hokovského:
V diskuzi o přijímání uprchlíků opět padá známý argument – porodnost je čím dál nižší a postupné vymírání populace bude třeba kompenzovat imigrací. Je proto na čase opět upozornit, že imigrace vymírání evropských populací nezastaví, jak dokázali již dříve přední čeští demografové Boris Burcin, Dušan Drbohlav a Tomáš Kučera. Připomeňme čísla, k nimž došli.
Aby přistěhovalci jednoduše početně dorovnali úbytek populace v České republice, museli bychom jich v příštích padesáti letech přijmout celkem 1,2–3 miliony. Ale kdyby se měl zachovat i současný průměrný věk české populace (41,7 let v roce 2014), museli bychom přijmout letos 300 tisíc migrantů (aktuálně je u nás evidováno 455 570 cizinců celkem). Každý
rok by potom potřebný počet migrantů exponenciálně rostl, protože příchozí migranti rovněž
stárnou, až na 4,2 milionu přistěhovalců, které by bylo nutné přijmout v roce 2065. „Česko
by tak v roce 2065 mělo podle našich propočtů asi 110 mil. obyvatel, z nichž zhruba
80 milionů by představovali obyvatelé narození v zahraničí a asi 20 milionů obyvatel jejich potomci,” shrnují závěry své analýzy tři zmiňovaní demografové.
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Obdobně vysoké odhady platí pro všechny státy Evropské unie, což ve svých studiích potvrzuje profesor Univerzity v Oxfordu David Coleman. S vymíráním se obvykle úzce pojí ekonomická obava o to, kdo nám bude platit důchody. Jenže nezaměstnanost přistěhovalců je podle
statistik OECD ve většině zemí západní i východní Evropy vyšší než nezaměstnanost původního obyvatelstva. Kdyby měli migranti tedy vydělat na sociální dávky pro svoje nezaměstnané kolegy, své vlastní a ještě i naše důchody, výše uvedené počty přistěhovalců, které bychom
museli přijmout, by stoupaly do ještě absurdnějších výšin.
Celý článek: http://www.evropskehodnoty.cz/migranti-nas-nezachrani-integrace-ohrozi/

Napsal jsem

Exodus
Současná migrační vlna je mimořádná, a proto vyžaduje mimořádné řešení. Naše stávající mechanismy jsou vytvářeny pro desítky či stovky migrantů ročně, ne tisíce denně, ne pro masovou migraci organizovanou zvnějšku pašeráckými gangy. Tohle je prostě krize. Co tedy dělat?
1. N
 ebrat obavy spoluobčanů z migrace na lehkou váhu. Vláda nyní musí převzít iniciativu
a splnit úlohu vůdce, za kterým může vystrašený národ jít.
2. R
 ozlišovat přísně ekonomické migranty od válečných uprchlíků: opravdoví uprchlíci, kteří
sotva vyvázli životem, asi nebudou ničit ubytovací zařízení a vyhrožovat pracovníkům ministerstva vnitra podřezáním. Tak to dělá i Německo: už anoncovalo tři opatření – zrychlení azylů pro Syřany, protože ti jsou evidentními uprchlíky, zrychlení odmítání azylu Balkáncům a okamžitý odsun těch, co azyl nedostanou, a to bez výstrahy.
3. Pomoci sousedům s momentální vlnou, která namáhá jejich azylovou infrastrukturu. Začít
opravdu hlídat vnější hranici EU. Maďarsko tak učinilo nešikovně a brutálně. Ale hranici
střeží. Totéž musíme vynutit na Itálii a Řecku. Dát této ostraze kultivovanou a právní podobu.
5. M
 usíme investovat do onlinových kampaní v zemích migrantů, které vysvětlí, že právo na
azyl v Evropě získá jen malé procento žadatelů. Investovat masivně a kvalitně – bez informací to nepůjde.
6. U
 dělování azylu ze zemí, které mají status kandidátské země EU (Srbsko, Makedonie,
Albánie apod.), považuji za pojmově vyloučené. Ti, kteří azyl nedostanou, musejí bez výstrahy zpět. Evropa není nafukovací.
7. R
 ozvojová pomoc EU i členských států má směřovat do zemí, odkud migranti proudí. Azylové právo tu není od toho, aby řešilo světovou chudobu.
8. P osílit unijní pravomoci v oblasti společné azylové politiky. K tomu potřebujeme silné propojení evropských armád, tajných služeb, policie a pohraničníků.
9. P řičinit se o ukončení války v Sýrii.
10. Pomoci řešit ukrajinskou krizi: pokud dojde ke zhoršení situace a dva milióny vnitřně vysídlených osob se dá kvůli ruské válce do pohybu, pak teprve začnou potíže!

Na závěr
Zejména internet a sociální sítě Vás budou nyní atakovat neověřenými informacemi, jak se
sem hrnou „teroristé a jsou jich miliony.“ Internet – na rozdíl od veřejnoprávní televize
a renomovaných deníků – je plný lží a dezinformací, které mají za cíl vyděsit lidi k smrti a přimět je k odmítnutí Západu a naší spolupráce s Evropou.
Ano, členské státy EU udělaly závažné chyby a čelí dosud nejvážnějšímu nebezpečí za dobu
existence společného evropského prostoru. Tím nebezpečím ale není zhruba milion uprchlíků v půlmiliardové Evropě, ale organizační a právní nepřipravenost tyto lidi vstřebat a také
nepřipravenost domácích na zcela jiný a možná kulturně problematický vliv. Nikdo by se lidem neměl posmívat, že panikaří a nevědí, co je čeká. My, politikové, jsme usilovali o důvěru voličů proto, abychom ukázali, že jsme schopni si poradit a rozpoznat směr, kterým půjdeme. Proto jsme tady.
www.svoboda.com
facebook.com/svobodakdu
pavel.svoboda-office@europarl.europa.eu
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