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 Dne 7. prosince byla na rakousko-slovinském hraničním přechodu Spielfeld zahájena 

stavba bezpečnostního plotu, který má mít po svém dokončení délku 3,7 km a výšku 2,5 

metru. Plot má podle vyjádření rakouské vlády sloužit pouze k dočasnému usměrnění 

migrantů mířících na tento hraniční přechod z jihovýchodní Evropy po tzv. balkánské 

trase.  

 Na jednání Bezpečnostní rady státu dne 8. prosince předložil ministr vnitra Milan 

Chovanec (ČSSD) analýzu možného znovuzavedení kontrol na hranicích s Rakouskem. Po 

jednání uvedl, že jeho rezort zpracuje analýzu znovuzavedení kontrol také na hranicích s 

Polskem a Slovenskem. 

 Dne 11. prosince přiletělo na Slovensko 25 rodin asyrských křesťanů pocházejících z 

iráckého Mosulu. Celkově se jedná o 149 osob včetně dětí. Slovensko uprchlíkům poskytne 

pomoc, neboť jim podle vyjádření slovenské vlády hrozilo pronásledování ze strany 

Islámského státu. Slovensko si uprchlíky vybralo dobrovolně a na vlastní náklady je 

dopravilo do země. S jejich integrací by měla pomoci katolická církev. 

 Ministr obrany Martin Stropnický (ANO) uvedl, že jednotka českých vojáků, kteří působí 

ve Slovinsku od 27. listopadu, v zemi bude nasazena i příští rok. Jednotka 27 vojáků je 

složena z ženistů a zdravotníků. Zdravotnická část působí v uprchlickém centru Šentilj 

nedaleko Mariboru. Před Vánocemi naopak bude stažena jednotka českých ženistů 

působící od října v Maďarsku, s prodloužením jejich mise na rok 2016 se nepočítá. 

 Mediální odborníci z brněnské Masarykovy univerzity zveřejnili výsledky studie, podle 

které je zpravodajství televizních stanic NOVA a České televize nevyvážené a přispívá k 

předsudkům vůči uprchlíkům. Autoři studie vytýkali novinářům zejména jednostranné 

zaměření reportáží a jen výjimečné oslovování expertů na migraci a sociální začleňování. 

 Makedonie požádala země Visegrádu o pomoc v řešení migrační krize. ČR reagovala 

příslibem vyslání 25 policistů od poloviny ledna do konce února roku 2016. Pokud by si to 

situace vyžádala, mohla by následovat i vojenská pomoc. Ministerstvo vnitra ČR také 

navrhlo vládě, aby Makedonii pomohla částkou 20 milionů korun, která by směřovala na 

posílení makedonské azylové a migrační infrastruktury a na vybudování potřebných 

kapacit. 

 Ve dnech 17. a 18. prosince proběhl v Bruselu summit zemí EU, jehož hlavním tématem 

byla migrační krize, ale také britské návrhy na reformy EU. Na summitu se členské země 

zavázaly, že do konce června roku 2016 schválí návrh Evropské komise na vytvoření 

společné evropské pohraniční a pobřežní stráže. Návrh komise však bude muset být ještě 

přepracován, neboť s ním některé země nesouhlasily. Podle původního návrhu by totiž 
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evropská pohraniční stráž mohla zasáhnout na území země, která nezvládá ochranu vnější 

hranice EU, i přes její nesouhlas. Tento požadavek byl pro některé země nepřijatelný. 

 O azyl v ČR v listopadu 2015 požádalo 137 osob, z toho 21 žádostí bylo opakovaných. 

Nejpočetnější skupinou žadatelů byli opět občané Ukrajiny (63 osob),  druhou 

nejpočetnější skupinou občané Iráku (15 osob) a pomyslná třetí příčka patří občanům 

Sýrie (11 osob). Statistika za prosinec 2015 nebyla v době uzávěrky tohoto reportu (3. 1. 

2016) dostupná. 

 Policie ČR od 17. června 2015, kdy byly zavedeny opatření v reakci na sílící migrační krizi, 

do půlnoci z 2. na 3. ledna 2016 zjistila celkem 3 293 osob. V detenčních zařízeních pro 

cizince je v současné době zadrženo 105 osob, celková kapacita těchto zařízení je 1.392 

míst. 

 Během prosince roku 2015 dorazilo do Řecka 103 338 nelegálních migrantů. Za celý rok 

2015 přes Středozemní moře do Evropy přicestovalo 1 008 616 nelegálních migrantů. 

Nárůst migrantů ve srovnání s rokem 2014, kdy se přes Středozemní moře celkově 

přepravilo 216 054 lidí, je enormní. Naproti tomu počet těch, kteří plavbu přes moře 

nepřežili, stoupl z 3 500 v roce 2014 na 3 771 v roce 2015. Relativně malý nárůst počtu  

utonulých je způsoben zejména rozsáhlejšími záchrannými akcemi ve Středozemním 

moři. Nejpočetnější skupinami migrantů byli v loňském roce občané Sýrie (49 %), 

následováni občany Afghánistánu (21 %) a Iráku (8 %). 
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