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Migrační krize – co se stalo v říjnu 2015 

 Dne 5. října česká vláda schválila vyslání vojenské pomoci Maďarsku. Dvouměsíční 
mise dvaceti českých vojáků dojednaná v rámci Visegrádské čtyřky má sloužit v 
podpoře Maďarska při plnění úkolů souvisejících s ostrahou schengenské hranice. 
Vojáci do Maďarska dorazili 15. října.  

 Na konferenci o migraci konané v Lucemburku 8. října, byla přijata deklarace 
obsahující soubor opatření (zlepšení ochranu vnějších hranic boj proti pašerákům 
lidí, snaha řešit příčiny migrační krize), která by měla zlepšit zvládání přílivu 
uprchlíků do Evropy. Současně bylo rozhodnuto o finanční podpoře zemí 
sousedících se Sýrií a zemí nejvíce postižených tranzitem uprchlíků do Evropy. 

 Dne 9. října odletěla první skupina migrantů tvořena 20 Eritrejci z Itálie, kde byli 
registrováni, do Švédska, které bude posuzovat jejich žádost o azyl. Jedná se o 
přesun prvních z 160 000 uprchlíků, kteří mají být přerozděleni mezi země EU. 

 Dne 10. října byly rozšířeny namátkové kontroly dosud probíhající na čtrnácti 
hraničních přechodech mezi ČR a Rakouskem, na všech dvacet hraničních 
přechodů. Zpřísněný režim na hranicích platí od června, namátkové kontroly byly 
zavedeny od 14. září.  

 Evropský komisař pro migraci Dimitris Avramopulos 10. října oznámil, že na 
řeckém  ostrově Lesbos bude otevřen do deseti dnů první tzv. hotspot, na jejichž 
vzniku se dohodli představitelé EU na červnovém summitu v Bruselu. V 
uprchlickém centru bude probíhat identifikace migrantů, přičemž z nich budou 
vybíráni ti, která mají šanci získat v EU azyl.  

 Dne 16. října proběhl v Bruselu summit EU věnovaný migraci, jehož závěrem je 
seznam návrhů jak krizi zmírnit. Představitelé EU se shodli, že zásadní zemí pro 
zvládnutí krize je Turecko, přes jehož území proudí většina uprchlíků do Evropy. 
Turecko má obdržet pomoc na provoz uprchlických táborů a boj s pašeráky a EU 
má mít možnost vracet uprchlíky zpět do Turecka. Dále bylo dohodnuto, že je 
nutné zlepšit podmínky v táborech, aby lidé neodcházeli do Evropy. V rámci tohoto 
zlepšení má být syrským uprchlíkům v Turecku dovoleno legálně pracovat, což 
dosud nesměli. EU se zavázala obnovit přístupové rozhovory s Tureckem a 
nezávazně přislíbila zrušit vízovou povinnost s Tureckem od roku 2017. 

 Na srbsko-chorvatské hranici u přechodu Berkasovo-Bapske působí už několik 
týdnů skupina českých dobrovolníků, kteří jako jediní drží nepřetržité 24hodinové 
směny a snaží se pomáhat davům uprchlíků mířícím ze Srbska do Chorvatska a pak 
dále do Evropy. Situace na místě dosáhla kritického vrcholu po uzavření srbsko-
maďarských hranic o půlnoci 16. října. Od té doby se hlavní migrační trasa 
přesunula na srbsko-chorvatské hranice. 
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 Dne 21. října schválil slovinský parlament zákon udělující armádě pravomoci k 
přímé ostraze hranic a dovolující ji zastupovat policií v její nepřítomnosti. Zákon 
má omezenou platnost na tři měsíce. Vojáci  v současné době pomáhají na 
hranicích pod policejním dohledem.  

 ČR se stala terčem kritiky Vysokého komisaře OSN pro lidská práva Zajda Raad 
Husajna, který 22. října obvinil ČR ze systematického porušování práv uprchlíků a 
vyjádřil své znepokojení nad xenofobními veřejnými projevy, včetně islamofobních 
výroků prezidenta Miloše Zemana. Čeští politici jeho kritiku odmítli. 

 Na mimořádném setkání lídrů zemí ležících na tzv. Balkánské migrační trase bylo 
dohodnuto, že EU razantně posílí ochranu svých hranic. Do konce října bude do 
Slovinska vysláno 400 policistů, kteří pomohou s ostrahou hranic. Mimo jiné bylo 
dohodnuto zřízení nových a rozšíření stávajících zařízení pro uprchlíky ve státech 
ležících na této migrační trase. Cílem všech opatření je zpomalení 
nekontrolovatelného toku uprchlíků do EU. 

 Od začátku tohoto roku do 30. 9. 2015 bylo na území ČR zjištěno celkem 7 201 
nelegálních migrantů. V porovnání se stejným obdobím roku 2014 došlo nárůstu o 
3 741 osob. 

 V září požádalo o azyl v ČR 125 osob. Z nich bylo 60 osob ukrajinské, sedm irácké, 
čtyři syrské a dva afghánské státní příslušnosti.  

 Od začátku tohoto roku do 25. října dorazilo do Řecka 548 344 nelegálních 
migrantů, 291 lidí cestu z Turecka do Řecka nepřežilo. Celkově se za uvedené 
období do Evropy dostalo 691 040 nelegálních migrantů a 3 150 na cestě přes 
Středozemní moře zemřelo. Občané Sýrie tvoří 53 % všech migrantů, kteří se 
dostali do Evropy. 

 


