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 Estonský prezident Toomas Hendrik Ilves ve svém projevu v Evropském parlamentu z 2. 

února 2016 zdůraznil, že Evropa v minulosti zvládla daleko větší migrační vlny, než je ta 

současná. Podmínkou pro úspěšné překonání současné krize je podle jeho názoru rychlé, 

rozhodné jednání a solidarita napříč evropskými zeměmi. 

 V sobotu 6. února se v Praze konala demonstrace odpůrců migrace, které byla 

organizována společně s hnutím Pegida. Hnutí na 6. února zorganizovalo obdobné 

protesty v mnoha evropských městech. Při pražských protestech došlo k několika 

konfrontacím mezi zastánci a odpůrci pomoci uprchlíkům, při nichž musela policie obě 

skupiny oddělit. V nočních hodinách téhož dne napadli maskovaní útočníci sociální 

centrum klinika na pražském Žižkově. Policie sklidila za svůj postoj během demonstrací 

kritiku i z řad členů vlády.    

 Během prvního únorového týdne odsoudily maďarské soudy 80 uprchlíků, kteří překonali 

plot na hranicích země se Srbskem. Většina obviněných byla vypovězena na 12 až 24 

měsíců, pět osob si vyslechlo podmíněné tresty odnětí svobody.  

 Pouze jedno procento ze všech řešených případů souvisí podle statistiky švédské policie s  

nově příchozími migranty. Informoval o tom švédský deník Dagens Nyheter. Švédská 

policie zavedla v říjnu loňského roku speciální kód, který se používá výhradě u případů, do 

nichž jsou zapojení migranti. Tento kód se používá nejen u vyšetřování trestných činů, ale 

i u ostatních policejních úkonů, například nezvěstnost atd. Tato statistika zcela vyvrací 

tvrzení kritiků migrace, kteří poukazují na údajnou vysokou trestnou činnost mezi 

uprchlíky.  

 Uprchlíci nemíří ze Sýrie jen do Turecka. Sílící příliv uprchlíků zažívají také státy sousedící 

se Sýrií na jihu. Tato nová vlna čítá až 70 tisíc lidí, kteří utíkají před ofenzívou syrských 

vládních vojsk na jihu země v oblasti Daraa. Na 50 tisíc lidí míří do Jordánska a dalších 

20 tisíc do Izraele.  

 Řecko v polovině února otevřelo čtyři z plánovaných pěti hotspotů pro příjem uprchlíků. 

Zařízení jsou na ostrovech Samos, Lesbos, Chios a Leros, které leží nedaleko Turecka a 

jsou vystaveny největšímu náporu migrantů. Otevření pátého hotspotu na ostrově Kos 

zkomplikovaly protesty místních obyvatel, kteří se báli útlumu cestovního ruchu. Hotspot 

měl být i přes protesty otevřen do konce února. 

 Z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) z konce loňského roku 

vyplynulo, že podle mínění 81 procent Čechů představují největší hrozbu pro ČR 

teroristické skupiny nebo jednotlivci. Následuje mezinárodní organizovaný zločin, který 

považuje za hrozbu 66 procent obyvatel ČR, a stejný počet lidí vnímá jako hrozbu 

uprchlíky a radikální náboženská hnutí. 
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 Makedonie začala na své území pouštět pouze omezené množství uprchlíků. Jejich počet 

se odvíjí od toho, kolika migrantům umožní vstup na své území Srbsko. Došlo tak sice k 

částečné kontrole množství migrantů, ale na makedonsko-řecké hranici v Idomeni uvízlo 

na 14 tisíc uprchlíků směřujících na sever. Guvernér řecké provincie Centrální Makedonie 

vyzval vládu v Athénách, aby v okolí přechodu Idomeni-Gevgelija vyhlásila výjimečný stav. 

Dne 29. února dokonce migranti prorazili plot na Makedonské hranici a policie proti nim 

musela použít slzný plyn.  

 Řecko a agentura pro ochranu vnějších hranic Evropské unie Frontex začaly od konce 

února vracet nelegální migranty z Řecka zpět do Turecka. Toto opatření se bude týkat 

všech migrantů z takzvaných bezpečných zemí, kde jejich obyvatelům například nehrozí 

perzekuce za jejich politické názory, náboženství, nebo nejsou ohroženi válečným 

konfliktem. Za bezpečné je považována většina zemí Afriky a Blízkého východu. 

 Policie ČR od 30. ledna 2016 (kdy byl zpracován minulý report) do půlnoci ze 4. na 5. 

března 2016 zjistila v detenčních zařízeních pro cizince v současné době 67 zadržených 

osob. Celková kapacita těchto zařízení je 1 030 míst. Počty žadatelů o azyl v ČR za leden a 

únor tohoto roku nebyly Ministerstvem vnitra ČR dosud zveřejněny.  

 Během února se přes Středozemní moře dostalo do Evropy 59 794 nelegálních migrantů. 

Od začátku roku tak do Evropy připlulo 138 280 migrantů, z toho 128 735 do Řecka, 9 087 

do Itálie a 458 do Španělska. Počet pohřešovaných a utonulých se za únor 2016 vyšplhal 

na 101 osob, celkově je od počátku roku pohřešováno nebo zemřelo při překonávání 

Středozemního moře 410 osob. Nejpočetnější skupinami migrantů byli v únoru stále 

občané Sýrie (48 %), následováni občany Afghánistánu (25 %) a Iráku (16 %). 
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