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Co se migrační krize týče, rok 2017 se zdá, 

alespoň v porovnání s předchozími lety, jako 

klidný. Při pohledu na data je zřejmé, že počty 

uprchlíků přicházejících do Evropy rapidně 

poklesly. Je tedy ještě relevantní hovořit o 

krizi?  

 

Institut pro politiku a společnost mapuje dění 

ohledně migrační krize již přes rok. Nyní vám 

přinášíme aktuality z třetího čtvrtletí roku 

2017. V textu se dozvíte: 

• Jaké jsou důvody vyšších počtů 

uprchlíků z Afriky, než z Blízkého 

východu? 

• Které migrační cesty jsou 

v současnosti využívané? 

• Jak se angažuje ČR v Africe? 

• Jaké jsou nové události v Evropě i u 

nás? 

• Jaký je postoj vládního hnutí ANO k 

migrační krizi? 

 

 

 

 

 

Migrační krize: africká stopa 
Rok 2017 bude z hlediska migrační krize 

mnohem klidnější než předcházející roky. Dle 

dat UNHCR do 22. září 2017 dorazilo námořní 

cestou 133 048 migrantů, minimálně 2 561 

lidí (tj. 1,92 %) při pokusu o přeplutí 

Středozemního moře zemřelo. Vzhledem 

k tomu, že jarní a letní měsíce jsou ve 

Středozemí obecně nejvytíženějším obdobím, 

můžeme očekávat nejnižší konečná čísla za 

celý rok od roku 2014. Stále platí, že nejvíce 

migrantů dorazilo do Evropy v roce 2015 

(1 015 078) a v roce 2016 (362 753). 

 
Markantní proměnou prošla národnost 

příchozích. Po uzavření balkánské trasy na 

základě dohod Německa a Turecka z března 

2016, se radikálně zvedá podíl utečenců 

z Afriky. Pokud za období leden 2016–leden 

2017 ještě bezpečně převládali Syřané, rok 

2017 je ve znamení uprchlíků z Afriky (viz 

graf). Právě narůstající počty afrických 

migrantů dělají starosti jižním státům Evropy, 

jelikož počty běženců, kteří by se mohli dát na 

cestu za vysněnou Evropou, je nepoměrně 

vyšší než v případě utečenců z Blízkého 

východu. 

Policy Paper – Institut pro politiku a společnost, říjen 2017 
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Důvody 

Za to, že statistikám začínají vévodit běženci 

ze subsaharské Afriky a Sahelu, může 

především postkoloniální demografický vývoj. 

Pokud ještě v roce 1960 měla Afrika dle 

odhadů zhruba 285 milionů obyvatel, dnes je 

to o celou miliardu více. Africká populace od 

roku 1960 roste stabilním tempem cca 2,5 % 

ročně a miliardovou hranici tak Afrika 

překročila někdy mezi lety 2005-2010. Afrika 

je po Asii druhým kontinentem 

s nejpočetnější populací od roku 2000, kdy na 

třetí místo odsunula právě Evropu. Jen pro 

představu, nejbohatší stát Východní Afriky – 

Keňa – má zhruba 50 milionů obyvatel, z toho 

skupina do 18 let tvoří téměř polovinu 

populace. 

 

Tento obrovský populační boom spolu se 

slabostí místních rozvojových ekonomik tak 

vytváří masu nezaměstnaných a minimálně 

vzdělaných migrantů, kteří se snaží získat 

obživu v nejbližším stabilním a bohatém 

regionu, což je pro většinu Afričanů Evropa. 

K tomu připočtěme politickou nestabilitu 

afrických zemí, časté etnické konflikty a 

nedostačující infrastrukturu, tak důvody 

emigrace jedinců jsou celkem jasné. 

 

„Nové“ migrační cesty 

V Africe již existují zaběhnuté migrační trasy, 

které vzhledem k medializované balkánské 

cestě zatím stály mimo pozornost médií. 

Například v roce 2017 běženci z Nigérie, které 

i přes ropné bohatství vyhání z domovů šest 

let trvající válka s islamisty z Boko Haram, 

používají trasu Nigérie-Niger-Čad-Libye.  

 

Podobnou trasu využívají občané Pobřeží 

slonoviny a Guinei. Druhou velkou Africkou 

migrační větví putují Somálci a Eritrejci, kteří 

přes Súdán míří také do Libye. Ačkoliv Libye 

je pro většinu evropských politiků úhelným 

kamenem bezpečnosti, pracovat je nutné i se 

zeměmi pouze tranzitními. 

 

 

 

 

Koloniální pouta 

Nový francouzský prezident Emanuel Macron 

se snaží situaci ohledně běženců ze 

Subsaharské Afriky řešit. Jelikož tranzitní 

Niger či Čad je podobně jako téměř celá 

Západní Afrika bývalou francouzskou kolonií, 

chce místní vlády přimět, aby běžence z jiných 

zemí nekompromisně vracely zpět. Dohoda je 

důležitá, jelikož evropským vládám se nedaří 

odmítnuté žadatele o azyl deportovat zpět.  

 

Macron plánuje vytvoření kordonu afrických 

států, které tyto dnes téměř volné migrační 

trasy přetnou a ztíží tak pohyb desetitisíců 

migrantů směrem k nestabilní Libyi. 

Fungující Libye a africké státy bránící cizím 

občanům překročení hranic se tak 

v současnosti zdají jediným řešením, jak 

zbrzdit africkou migraci. Jestli bude Evropa 

úspěšná, závisí na diplomatickém umu a asi 

také na štědrosti rozvojové pomoci.  

 

Zajímavosti o působnosti 

České republiky v Africe 

 
Věděli jste, že: 

1) v západoafrickém Mali působí v boji proti 

islamistům také 41 českých vojáků, přičemž 

v červnu 2017 odrazili útok africké odnože Al-

Káida a zachránili 36 lidských životů? 

2) rozvojová pomoc České republiky dosahuje 

téměř 5 miliard Kč ročně? 

3) ministerstvo zahraničí v roce 2016 přímo 

podpořilo 10 miliony Kč humanitární projekty 

ve Středoafrické republice, Jižním Súdánu, 

Ugandě a Etiopii? 

4) v roce 2016 ministerstvo zahraničních věcí 

uvolnilo 3 milionu Kč na naléhavou 

potravinovou pomoc pro Malawi, Mosambik, 

Zambii a 3 miliony Kč pro Jižní Súdán? 

5) ČR má v Africe 11 velvyslanectví, a to 

v Alžírsku, Egyptě, Etiopii. Ghaně, Jihoafrické 

republice, Keni, Libyi, Maroku, Nigérii, 

Tunisku a v Zimbabwe? 

 

 

Vybrané události telegraficky 
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Svět 

 

Červenec 2017 

Organizace spojených národů přišla 

s prohlášením, že 70 % migrantů mířících do 

Evropy nejsou uprchlíci, ale ekonomičtí 

migranti, kteří neprchají kvůli válečnému 

konfliktu, ale za vidinou lepšího živobytí. Od 

ledna připlulo do Itálie téměř 85 000 lidí a 

další milion migrantů v současné době čeká 

v Libyi na příležitost dostat se do Evropy.  

 

Itálie kvůli eskalující migrační vlně zvažovala 

velmi radikální řešení. Představitelé země 

přišli s tzv. „jadernou možností“, díky níž by 

využili směrnici Bruselu a udělili až 800 000 

migrantů dočasné vízum, které by jim 

umožnilo opustit Itálii a zamířit do jiné 

evropské země. Italský premiér Paolo 

Gentiloni však uvedl, že pro takový krok 

nejsou vhodné podmínky a prosazení zákona 

se tak odkládá na podzim.  

 

Srpen 2017  

V červenci klesl počet migrantů mířících 

z Libye do Itálie na polovinu. Zatímco v 

červnu připlulo 23 524 migrantů, podobně 

jako loni v červenci, za letošní červenec jich 

bylo registrováno pouze 11 459. Za pokles 

může s největší pravděpodobností ráznější 

přístup libyjského námořnictva a pobřežní 

stráže, které s finančním přispěním Evropské 

unie nasadily lepší lodě a techniku ve snaze 

zabránit pašerákům v přepravě dalších lidí. 

Naopak ve Španělsku počet migrantů vzrůstá. 

Zatímco za celý loňský rok do Španělska 

přicestovalo 8 385 lidí, letos jich je už 11 713. 

 

Italský parlament schválil vládní návrh na 

vyslání armádních plavidel u Libye proti 

pašerákům migrantů. Návrh na vyslání italské 

armády k libyjským břehům v poslanecké 

sněmovně podpořilo 328 poslanců, 113 bylo 

proti a 22 se zdrželo. Za tento krok si Itálie 

vyslechla vlnu kritiky, zejména od 

lidskoprávní organizace Human Rights Watch 

(HRW).  

 

 

 

 

Září 2017 

Také v srpnu 2017 došlo k poklesu počtu 

migrantů, kteří dospěli k italským břehům. 

Z července na srpen letošního roku klesl jejich 

počet o 66 % (ve srovnání v loňským srpnem 

dokonce o 81 %). Za poklesem stojí např. 

zhoršení povětrnostních podmínek a také 

spolupráce Itálie s libyjskou pobřežní stráží, 

která se snaží regulovat činnost 

humanitárních organizací.  

 

V první polovině září zamítl Soudní dvůr 

Evropské unie žalobu Slovenska a Maďarska 

proti povinným kvótám na přerozdělování 

migrantů. Slovensko rozhodnutí Soudního 

dvora EU bude respektovat, což potvrdil 

slovenský premiér Robert Fico. Naopak 

reakce Maďarska je velmi negativní. Proti 

rozhodnutí se ohradil maďarský ministr 

zahraničí Péter Szijjártó, který ho označil za 

pobuřující a nezodpovědné. Maďarsko se tak 

nadále bude velmi tvrdě bránit proti přijetí 

povinných kvót.  

 

Česká republika 

 

Červenec 2017 

Evropská komise plánuje uvolnit až 46 

milionů eur na vytvoření plně funkčního 

centra pro koordinaci záchranných akcí na 

moři v Libyi. Ministr vnitra Milan Chovanec 

přislíbil uvolnit až 800 000 eur na podporu 

aktivit EU v Libyi, které mají vést ke snížení 

počtu uprchlíků mířících z Libye do Evropy. 

Česká republika kvóty stále odmítá, ale je 

připravena do Itálie poslat policisty, kteří by 

pomáhali s navrácením migrantů zpět do 

Libye.  

 

Česká republika přišla s řešením ohledně 

sporu s Evropskou komisí kvůli nesplnění 

migračních kvót. Podle komise Česko, Polsko 

a Maďarsko porušují své právní povinnosti a 

neberou ohled na závazky vůči Itálii, Řecku a 

dalším státům EU. ČR bude argumentovat 

tím, že splnění jeho povinnosti bylo vázáno na 

splnění podmínek jinými subjekty, tedy Itálií 

a Řeckem, a pokud ty nespolupracovaly, 

http://eurodenik.cz/zpravy/osn-priznava-70-procent-migrantu-miricich-do-evropy-nejsou-uprchlici
http://eurodenik.cz/zpravy/osn-priznava-70-procent-migrantu-miricich-do-evropy-nejsou-uprchlici
http://eurodenik.cz/zpravy/italie-vyhrozuje-ze-da-200-000-migrantu-docasne-vizum-eu-a-posle-je-na-sever
https://www.novinky.cz/zahranicni/443794-italie-odklada-zakon-ktery-by-prinesl-obcanstvi-detem-migrantu.html
https://www.novinky.cz/zahranicni/443794-italie-odklada-zakon-ktery-by-prinesl-obcanstvi-detem-migrantu.html
https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/446042-pocet-migrantu-z-libye-do-italie-za-cervenec-poklesl-na-polovinu.html
https://www.novinky.cz/zahranicni/445248-italove-nasadi-u-libye-proti-paserakum-migrantu-armadu.html
https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/448459-do-italie-v-srpnu-priplulo-o-ctyri-petiny-mene-migrantu-nez-loni.html
https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/448459-do-italie-v-srpnu-priplulo-o-ctyri-petiny-mene-migrantu-nez-loni.html
https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/448376-soudni-dvur-eu-zamitl-zaloby-madaru-a-slovaku-na-uprchlicke-kvoty.html
https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/448376-soudni-dvur-eu-zamitl-zaloby-madaru-a-slovaku-na-uprchlicke-kvoty.html
http://zpravy.idnes.cz/ministerstvo-vnitra-ministri-italie-pomoc-migranti-f9s-/zahranicni.aspx?c=A170706_193559_zahranicni_dtt
http://zpravy.idnes.cz/ministerstvo-vnitra-ministri-italie-pomoc-migranti-f9s-/zahranicni.aspx?c=A170706_193559_zahranicni_dtt
https://www.novinky.cz/domaci/443152-italove-s-reky-o-predani-uprchliku-nestali-brani-se-cesi-ve-sporu-o-kvoty.html
https://www.novinky.cz/domaci/443152-italove-s-reky-o-predani-uprchliku-nestali-brani-se-cesi-ve-sporu-o-kvoty.html
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nemohla ani Česká republika splnit to, co 

podle komise splnit měla. 

Česko přispěje částkou 24 milionů korun na 

podporu a fungování libyjské pobřežní a 

námořní stráže. Peníze budou využity na 

k omezení nelegální migrace na centrální 

středomořské trase.  

 

Srpen 2017 

Ministerstvo vnitra ČR vypracovalo novelu, 

která má zpřísnit podmínky pro ekonomické 

migranty. Cílem novely je ujištění, že 

ekonomičtí migranti se budou dobře 

integrovat do české společnosti. Novinkou by 

mělo být povinné absolvování integračního 

kurzu, který byl doposud pouze dobrovolný. 

Dále také zavedení dílčích kvót, které by 

umožnily poskytovat povolení k pobytu 

profesím chybějícím na českém pracovním 

trhu. Návrh změny zákona by měla vláda 

projednat na konci září.  

 

Kandidát německé sociální demokracie na 

kancléře Martin Schulz, ve svém projevu 

v Berlíně mimo jiné kritizoval Českou 

republiku za její odmítavý postoj 

k přerozdělování uprchlíků. Solidarita podle 

Schulze není jednosměrka, a není možné, aby 

ji některé unijní země vyžadovaly, například 

pokud jde o evropské fondy, ale odmítaly v 

oblasti migrace. Mezi státy, které odmítají 

povinné kvóty, patří také Česko, které 

z celkového počtu 2600 lidí přijalo pouze 12 

osob a další už přijmout odmítá.   

 

Září 2017 

Poslanecká sněmovna schválila na začátku 

září novelu antidiskriminačního zákona. 

Cílem novely je zajistit a kontrolovat, zda 

nedochází k diskriminaci, čehož se ujme úřad 

ombudsmanky. Antidiskriminační zákon 

přejímá do českého právního řádu evropskou 

směrnici, která má zaručit jak cizincům 

z ostatních zemí EU, tak i jejich rodinným 

příslušníkům právo na rovný přístup 

k zaměstnání a k sociálním a daňovým 

benefitům.  

 

V polovině září se sešel prezident Miloš 

Zeman s prezidentským kolegou z Německa s 

Frankem-Walterem Steinmeierem. 

Debatovali o protiruských sankcích, 

digitalizaci průmyslu, dopravě, ale zejména o 

migrační krizi. Zeman opět odmítl přijímání 

uprchlíků na základě migračních kvót, a to i za 

předpokladu, že by ČR získala od EU finanční 

prostředky. Obě hlavy státu se však shodly na 

tom, že je nutné investovat peníze do 

rozvojových zemí, odkud uprchlíci přicházejí. 

„Přirozeně je správné, a říkám to i v 

Německu, že musíme dát lidem důvod pro to, 

aby chtěli zůstat v zemi, odkud pocházejí,“ 

řekl Steinmeier. Zároveň vyzval ČR a ostatní 

státy Unie, aby akceptovaly rozhodnutí 

Evropského soudního dvora.  

 

4 teze hnutí ANO 

k migrační krizi 

1. Hnutí ANO je přesvědčeno, že migrační 

krize se musí řešit v domovských státech 

migrantů. Situace, kdy již vstoupí na 

území EU, je z hlediska bezpečnosti 

Schengenského prostoru neúnosná. 

2. Říkáme, že překročení hranic kvůli vidině 

lepšího života je nelegální a 

neospravedlnitelné. Také registrace 

migrantů bez dokladů je explicitním 

bezpečnostním rizikem. 

3. Hnutí ANO nadále odmítá systém kvóty i 

pod hrozbou sankcí. Kvóty jsou 

nesmyslný systém, který problém 

migrace neřeší, akorát snižuje bezpečnost 

občanů. 

4. Myslíme si, že rozvojové státům, které 

systematicky odmítají přijmout zpět 

neúspěšné žadatele o azyl, bychom měli 

snížit rozvojovou pomoc ve smyslu „něco 

za něco“. 

 

https://www.novinky.cz/domaci/444331-cesko-posle-24-milionu-na-libyjskou-pobrezni-straz.html
https://www.novinky.cz/domaci/447124-vnitro-chce-zprisnit-podminky-pro-ekonomicke-migranty.html
https://www.novinky.cz/domaci/447124-vnitro-chce-zprisnit-podminky-pro-ekonomicke-migranty.html
http://www.info.cz/svet/schulz-chce-donutit-cesko-prijimat-uprchliky-neni-mozne-nebyt-solidarni-rika-14425.html
http://www.info.cz/svet/schulz-chce-donutit-cesko-prijimat-uprchliky-neni-mozne-nebyt-solidarni-rika-14425.html
http://zpravy.idnes.cz/novela-antidiskriminacniho-zakona-dtv-/domaci.aspx?c=A170908_100438_domaci_hell
http://www.info.cz/cesko/uprchliky-neprijmeme-rekl-zeman-nemeckemu-prezidentovi-shodu-nenasli-ani-u-sankci-vuci-rusku-15820.html
http://www.info.cz/cesko/uprchliky-neprijmeme-rekl-zeman-nemeckemu-prezidentovi-shodu-nenasli-ani-u-sankci-vuci-rusku-15820.html

