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 U příležitosti oslav státního svátku dne 28. října proběhly na několika místech ČR 

demonstrace proti imigraci a islámu. Celkově se jich zúčastnilo několik tisíc lidí. Na 

liberecké a pražské demonstraci musela zasahovat policie, která od sebe oddělila příznivce 

a odpůrce migrace.   

 V detenčním zařízení pro uprchlíky v Drahonicích drželo od 9. listopadu protestní 

hladovku 39 běženců převážně z Iráku. Podle dobrovolníků, kteří s nimi byli ve styku, tak 

uprchlíci  protestovali proti svému zadržení a zejména proti tomu, že nevěděli, jak dlouho 

budou drženi. Významnou roli také sehrály obavy běženců, že budou deportováni zpět do 

jejich vlasti. Protestní hladovku ukončili 13. listopadu.  

 Dne 9. listopadu schválila česká vláda projekt představený 4. listopadu, který usnadní a 

urychlí získávání pracovních víz pro vysoce kvalifikované pracovníky z Ukrajiny. Projekt 

podle vyjádření předsedy vlády Bohuslava Sobotky cílí na kvalifikované pracovníky, 

kterých se v České republice nedostává. Případným zájemcům budou nabízeny pozice, 

které budou více než 30 dní v nabídce na trhu práce a nebude o ně zájem. Cílem projektu 

je pomoci českým podnikatelům, kteří postrádají určité zaměstnance. 

 Ve dnech 11. - 12. listopadu proběhl summit o migraci v maltské Vallettě. Účastnili se ho 

představitelé zemí EU a Afriky. Ve výsledném akčním plánu jsou zmíněny cíle, jako je 

řešení prvotních příčin nelegální migrace a nuceného vysidlování, posílení spolupráce  v 

oblasti legální migrace a mobility, zvýšení ochrany migrantů a žadatelů o azyl, předcházení 

nelegální migraci, převaděčství migrantů a obchodování s lidmi a boj proti těmto jevům a 

zvýšení společného úsilí o zlepšení spolupráce v oblasti navracení, zpětného přebírání a 

reintegrace. Více informací o summitu, včetně celého znění akčního plánu je dostupné zde.  

 Ve večerních hodinách 13. listopadu proběhly v Paříži koordinované teroristické útoky, 

které si vyžádaly 129 mrtvých a přes 350 zraněných. Evropa v reakci na útoky posílila 

bezpečnostní opatření. Stopy vyšetřovatele přivedly do Belgie, kde místní policie provedla 

několik razií, zejména v bruselské čtvrti Molenbeek. K útokům se přihlásil Islámský stát, 

který stál také za zřícením ruského letadla na Sinajském poloostrově 31. října, při němž 

přišlo o život 224 lidí.  

 Ve dnech 15. - 17. listopadu proběhl v turecké Antalyi summit skupiny G20 sdružující 20 

nejvyspělejších zemí světa. Summit zastíněný pařížskými teroristickými útoky se věnoval 

zejména otázkám bezpečnosti. Lídři zemí G20 se shodli na posílení hraničních kontrol, 

letecké bezpečnosti a na větší solidaritě v souvislosti s uprchlickou krizí.  

 Po pařížských teroristických útocích se zvýšil odpor proti migraci v řadě evropských zemí.  

V Německu přibývá žhářských útoků na ubytovny pro uprchlíky. Od začátku roku jich bylo 

zapáleno již víc jak 500.  
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http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/cr-chce-vysoce-kvalifikovanym-ukrajincum-umoznit-rychlejsi-prijem-zadosti-o-ceske-zamestnanecke-karty-136670/
http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/international-summit/2015/11/11-12/
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 V souvislosti s migrační krizí roste množství zadržených pašeráků lidí. Německá policie 

jich za první tři čtvrtletí letošního roku zatkla přes 2 600, což je dvojnásobek proti 

loňskému roku.  Tři čtvrtiny zadržených byly odhaleny na německo-rakouských hranicích, 

zhruba 300 pašeráků bylo zatčeno také na česko-německé hranici.  

 Makedonie 29. listopadu dokončila stavbu tříkilometrového plotu u hraničního přechodu 

Gevgelija na jihu země. Plot má pomoci zvládat proud uprchlíků směřujících z Řecka přes 

Makedonii do západní Evropy. Makedonské úřady nevyloučily, že v případě potřeby  

postaví ploty i jinde. 

 Dne 29. listopadu proběhl v Bruselu mimořádný summit EU a Turecka k otázkám migrace. 

EU přislíbila Turecku finanční pomoc ve výši 3 miliard euro, která bude určena na zlepšení 

životních podmínek 2,2 milionů syrských uprchlíků v Turecku. EU se také zavázala obnovit 

přístupové rozhovory s Tureckem a to na oplátku přislíbilo zakročit proti pašerákům lidí 

na svém území. Předseda Evropské rady Donald Tusk svým upozorněním na nutnost 

zvýšit ochranu vnějších hranic EU narážel zejména na neschopnost Řecka chránit své 

hranice a jejich neochotu přijmout pomoc evropské agentury pro ochranu hranic Frontex.  

 Ministerstvo vnitra zveřejnilo statistiku žadatelů o azyl, o který v ČR v říjnu požádalo 130 

osob, z toho bylo 17 žádostí opakovaných. Nejpočetnější skupinou žadatelů byli opět 

občané Ukrajiny, v celkovém počtu 46 osob a druhou nejpočetnější skupinou byli občané 

Sýrie, kterých pořádalo o azyl 38. 

 V období od 25. října do 27. listopadu dorazilo do Řecka 180 576 nelegálních migrantů. 

Cestu přes Středozemní moře do Evropy za stejné období nepřežilo 360 uprchlíků. Celkově 

se letos do Evropy přes Středozemní moře dostalo 876 607 nelegálních migrantů. 

Nejpočetnější skupinou migrantů jsou občané Sýrie (51 %), následováni občany 

Afghánistánu (20 %) a Iráku (6 %). 

 

http://www.mvcr.cz/clanek/statisticke-zpravy-o-mezinarodni-ochrane-za-jednotlive-mesice-v-roce-2015.aspx
http://data.unhcr.org/mediterranean/regional.php

