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 Značná část migrantů, kteří v posledních letech přišli do Evropy, se vrací zpět do vlasti. 

Mnoho z nich se vrací dobrovolně, jako hlavní důvody svého návratu uvádějí např. délku 

azylového řízení a deziluzi. Za minulý rok se zpět vrátilo více jak 35 tisíc migrantů, dalších 

17 tisíc bylo vyhoštěno. 

 Ve středu 6. ledna vyrazil z ČR konvoj humanitární pomoci určený uprchlíkům v Řecku. 

Zásilku, obsahující přikrývky, lehátka, spací pytle a další vybavení v hodnotě celkem  4,25 

milionu korun, doručili do Centrálního skladu pro příjem humanitární pomoci ve městě 

Mandra poblíž Atén členové Hasičského záchranného sboru. 

 Navzdory probíhající uprchlické krizi migruje víc osob turecké národnosti z Německa do 

Turecka než naopak. Vyplývá to z údajů německého Spolkového statistického úřadu. 

Odpovídá tomu také pokles zájmu o německé občanství, které v roce 1999 získalo více než 

100 tisíc Turků, v roce 2014 je 22 tisíc. Pouze 16 % navrátilců do Turecka tvoří osoby starší 

64 let, naprostou většinu tvoří vzdělaní mladí lidé. Podle informací Spolkového úřadu pro 

migraci a uprchlíky klesl počet osob tureckého původu v Německu mezi léty 2012-2014 o 

více jak 140 tisíc.   

 Podle údajů Europolu je v EU pohřešováno více než 10 tisíc uprchlických dětí, kteří dorazili 

do Evropy bez doprovodu rodičů. Panují obavy, že velká část z nich se mohla dostat do 

rukou organizovaného zločinu, který obchoduje s bílým masem a prodává nezletilé děti k 

sexuálnímu vykořisťování. Europol nicméně nevylučuje, že část z pohřešovaných dětí byla 

předána rodinám, protože o nich nemá podrobné informace. Děti tvoří zhruba 27 % z 

milionu uprchlíků, kteří přišli loni do Evropy, to odpovídá 270 tisícům dětí, z nich přišlo 

přibližně 26 tisíc bez rodičů.  

 Turecko požaduje navýšit finanční pomoc z EU na řešení migrační krize o další dvě 

miliardy, na celkových pět miliard eur. Ankara měla na základě dohody z prosince 

loňského roku obdržet z EU tři miliardy eur, které měly jít na zlepšení situace v 

uprchlických táborech na tureckém území a omezení přílivu uprchlíků z Turecka do Řecka. 

Finanční pomoc zatím nebyla realizována, neboť dochází ke komplikacím jak na straně 

EU, tak Turecka, které nechce akceptovat návrh EU, že pomoc bude vyplácena postupně a 

bude podléhat přísné kontrole. 

 Dne 24. ledna přiletělo do Prahy prvních deset iráckých uprchlíků, jejichž přesun do Česka 

zorganizoval Nadační fond Generace 21.  Celkem česká vláda schválila přesídlení 153 

iráckých utečenců křesťanského vyznání, kteří ze svých domovů utekli přes džihádisty 

Islámského státu. Zbytek z vybraných Iráčanů má do ČR dorazit v průběhu února a března. 
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http://www.lidovky.cz/hledaji-cestu-ven-z-evropy-nestastne-migranty-zene-zpet-stesk-ale-i-deziluze-1wp-/zpravy-svet.aspx?c=A160103_123646_ln_zahranici_ele
http://www.hzscr.cz/clanek/humanitarni-pomoc-pro-recko-je-jiz-na-ceste.aspx
http://blisty.cz/art/80804.html
http://blisty.cz/art/80804.html
http://blisty.cz/art/80874.html
http://zpravy.idnes.cz/turecko-zada-po-eu-pet-miliard-eur-dlu-/zahranicni.aspx?c=A160130_095322_zahranicni_mlb
http://zpravy.idnes.cz/uprchlici-dorazili-do-ceska-ubytovani-budou-v-jihlave-pfa-/domaci.aspx?c=A160124_151657_domaci_rych#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=zpravodaj&utm_content=main
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 Pavel Telička, český europoslanec za ANO 2011 a člen liberální frakce ALDE Evropského 

parlamentu, v rozhovoru pro Českou pozici ze dne 30. ledna týkající se migrační krize 

mimo jiné poukázal na nefungující dohodu o pomoci uprchlíků s Tureckem, nefungující 

hotspoty a neexistenci Evropské pohraniční a pobřežní stráže. Podle jeho návrhu je nutné 

začít okamžitě jednat a dostat migrační vlnu pod kontrolu, a až poté řešit případné návrhy 

na přerozdělování uprchlíků mezi členskými zeměmi EU. Telička se pozastavil nad 

neochotou EU zavést institut dočasné ochrany, který EU použila už za kosovské krize a 

ukázal se jako funkční. 

 O azyl v ČR v prosinci 2015 požádalo 140 osob, z toho 30 žádostí bylo opakovaných. 

Nejpočetnější skupinou žadatelů byli opět občané Ukrajiny (57 osob),  druhou 

nejpočetnější skupinou občané Sýrie (12 osob) a třetí příčka patří občanům Číny (10 osob).  

 Policie ČR od 3. ledna 2016 (kdy byl zpracován minulý report) do půlnoci z 29. na 30. 

ledna 2016 zjistila celkem 38 osob. V detenčních zařízeních pro cizince je v současné době 

zadrženo 93 osob, celková kapacita těchto zařízení je 1 392 míst.  

 Během ledna roku 2016 se přes Středozemní moře dostalo do Evropy 62 397 nelegálních 

migrantů. V lednu roku 2015 to bylo 5 550 osob. Počet pohřešovaných a utonulých se za 

leden 2016 vyšplhal na 309. Nejpočetnější skupinami migrantů byli v lednu občané Sýrie 

(48 %), následováni občany Afghánistánu (21 %) a Iráku (9 %).  

 

http://ceskapozice.lidovky.cz/nejvetsi-vinu-na-nezvladnuti-migracni-vlny-maji-clenske-staty-eu-pyn-/tema.aspx?c=A160129_175410_pozice-tema_lube#utm_source=email&utm_medium=text&utm_campaign=lidovky.directmail
http://www.mvcr.cz/clanek/statisticke-zpravy-o-mezinarodni-ochrane-za-jednotlive-mesice-v-roce-2015.aspx
http://www.mvcr.cz/migrace/clanek/aktualni-statistiky.aspx
http://data.unhcr.org/mediterranean/regional.php

