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 Na začátku června řecké úřady vrátily zpět do Turecka prvního syrského občana, kterému 

nepřiznaly nárok na azyl. Do té doby bylo do Turecka vráceno na 400 migrantů z různých 

zemí včetně 14 Syřanů, kteří se pro návrat rozhodli dobrovolně ještě před podáním žádosti 

o azyl. 

 NATO na svém summitu v polské Varšavě rozhodlo o spuštění nové operace ve 

Středozemním moři nazvané Sea Guardian (Mořský strážce). Nová námořní operace 

vznikne transformací dlouholeté protiteroristické operace Active Endeavour, kterou 

NATO zahájilo po teroristických útocích na USA v roce 2001.  

 Soudní dvůr Evropské unie v Lucemburku rozhodl, že členské země Unie nesmějí trestat 

vězením ty migranty, kteří nelegálně překračují hranice některé ze zemí schengenského 

prostoru. Místo vězení by měl dotčený stát využít takzvanou návratovou směrnici a vrátit 

migranta do země odkud hranice překročil. Verdikt se vztahuje na běžence, kteří 

překračují vnitřní hranice schengenského prostoru a kteří tuto zónu bez vnitřních 

hraničních kontrol opouštějí. 

 Podle zprávy německého Spolkového kriminálního úřadu (BKA) spáchali migranti v 

Německu v prvním čtvrtletí letošního roku 69 000 trestných činů. Ze zprávy vyplývá, že 

migranti nepáchají více trestných činů než Němci. Kriminální aktivity v Německu také 

časteji páchají přistěhovalvi z Balkánu nebo Maroka, na rozdíl od Syřanů a Iráčanů, kteří 

jsou v tomto směru poměrně bezproblémoví. 

 Řecké úřady zlikvidovaly další tři nelegální utečenecké tábory poblíž makedonské hranice. 

Migranti z těchto táborů byli přepraveni do nových zařízení spravovaných řeckou vládou, 

kde by měli mít lepší podmínky. Nepodařilo se však přemístit všechny osoby žijících v 

těchto táborech. Část z nich z táborů odešla ještě před jejich vyklizením a přesunula se do 

nových lokalit poblíž Makedonských hranic.  

 Rusko opouštějí ticíce obyvatel. Jen loni odešlo do zahraničí přes 350 tisíc lidí, což je  

desetkrát více než v roce 2011. Velkou část z nich tvoří vysokškolsky vzdělaní lidé, experti 

a manažeři. Rusku tak podle tamních odborníků hrozí, že jeho populace do roku 2050 

poklesne z dnešních 143 milionů obyvatel na 80 milionů.  

 V Neměcku sílí nálady proti migrantům, muslimům a homosexuálům. Z průkumu 

univerzity v Lipsku mimo jiné vyplývá, že čtyři z pěti Němců žádají, aby se stát při přijímání 

migrantů nechoval velkoryse.  

 Migranti mají na italskou ekonomiku pozitivní dopad. Vyplývá to ze statistik Organizace 

pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), Italského statistického úřadu (ISTAT) a 

tamního ministerstva financí. V Itálii žije přibližně pět milionu cizinců (8,3 % populace), 
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z nichž je přes 3,5 milionu daňových poplatníků a tvoří tak 8,5 % ze všech italských 

daňových poplatníků.  

 Do Německa míří kromě migrantů z Afriky a Blízkého východu také občané dalších 

členských zemí EU. Loni jich do Německa přišlo přes 686 tisíc a téměř 80 % z nich pochází 

z východní Evropy. Čistý přírůstek těchto přistěhovalců nicméně činí 382 tisíc, neboť se 

jich z Německa 303 tisíc odstěhovalo.  

 Spolkový úřad pro migraci a uprchlíky (BAMF ) zvežejnil výsledky studie o uprchlících v 

Německu. Úřad shromáždil data téměř 477 tisíc uprchlíků, kteří v roce 2015 v Německu 

požádali o azyl, a lze si z nich udělat představu o typickém žadateli o azyl v Německu. 

 Evropský parlament schválil vznik společné evropské pohraniční stráže. Ta by měla začít 

fungovat již od letošního podzimu a měla by mít více pravomocí, finančních prostředků a 

personálu než dosavadní evropská agentura pro ochranu vnějších hranic Frontex.  

 Sever Itálie bojuje s množstvím urpchlíků, kteří se snaží dostat přes hranice do Švýcarska 

nebo Francie a pokračovat dále do Velké Británie nebo skandinávských zemí. Nejhorší 

situace je v městečku Como, kde se shromažďují uprchlící snažící se dostat na sever do 

Švýcarska a ve městě Ventimiglia na hranicích s Francií. Italské úřady se bojí vzniku 

provizorních táborů jako je neblaze proslulý tábor přezdívaný Džungle ve francouzském 

Calais. 

 Dne 18. července spustila pražská Univerzita Karlova pracovní verzi Encyklopedie 

migrace. Jedná se o on-line projekt, který má za cíl mapovat a informovat veřejnost o dění 

v rámci tzv. uprchlické krize. Encyklopedie je projektem Studentského hnutí za solidaritu 

a na její tvorbě spolupracují také jednotlivé fakulty univerzity.  

 Z Německa a Švédska se zpět domů vracejí tisíce migrantů. Jedná se vesměs o neúspěšné 

žadatele o azyl nebo osoby, které jsou unavené z dlouhého čekání na rozhodnutí o své 

žádosti, případně jsou ze svého pobytu v Evropě rozčarovaní a zklamaní. Většina z těchto 

migrantů se vrací dobrovolně, zbytek je deportován zpět do vlasti. 

 Policie ČR od 30. května 2016 (kdy byl zpracován minulý report) do 31. srpna zjistila 

celkem 155 osob, které nelegálně pobývaly na území ČR. V detenčních zařízeních pro 

cizince je v současné době zadrženo 107 osob, celková kapacita těchto zařízení je 1 030 

míst.  

 Od 1. června do 31. srpna se přes Středozemní moře přeplavilo do Evropy 75 735 

nelegálních migrantů, loni za stejné období do Evropy obdobnou cestou přijelo více jak 

254 857 osob. Od začátku roku touto cestou do Evropy připlulo 281 740 migrantů. Počet 

pohřešovaných a utonulých se za období od 1. června do 31. srpna vyšplhal na 659 osob, 

celkově je od počátku roku pohřešováno nebo zemřelo při překonávání Středozemního 

moře 3 169 osob.  

 Uzavření tzv. Balkánské trasy se zásadně projevuje na počtech migrantů přicházejících do 

Řecka z Turecka. Za sledované období od června do konce srpna přeplulo Egejské moře 6 

911 osob, což je o více 187 000 méně než loňský rok za stejné období. Do Řecka stále míří 

nejčastěji Syřané (48 %), Afghánci (25 %) a Iráčané (15 %). V Řeckých uprchlických 

táborech  zůstává přes 59 000 migrantů, kteří čekají buďto na navrácení do Turecka, nebo 

na rozhodnutí a udělení azylu v EU. 

 Na rozdíl od Řecka však příliv uprchlíků do Itálie nepolevuje. Během sledovaného období  

od června do konce srpna připlulo k italským břehům 67 221 migrantů, loni za stejné 

http://zpravy.aktualne.cz/zahranici/do-nemecka-prislo-nejvic-pristehovalcu-z-evropskych-statu-ve/r~2fde22d640da11e6b597002590604f2e/
•%09http:/ceskapozice.lidovky.cz/desatero-zadatele-o-azyl-v-nemecku-d5p-/tema.aspx?c=A160704_094830_pozice-tema_houd#utm_source=email&utm_medium=text&utm_campaign=lidovky.directmail
•%09http:/zpravy.aktualne.cz/zahranici/brusel-schvalil-zrizeni-evropske-pohranicni-straze-reaguje-n/r~d1d19444437611e6888a0025900fea04/
http://zpravy.idnes.cz/uprchlici-italie-ventimiglia-dj7-/zahranicni.aspx?c=A160831_112008_zahranicni_ert#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=zpravodaj&utm_content=main
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http://zpravy.idnes.cz/nemecko-migranti-navrat-domu-di5-/zahranicni.aspx?c=A160831_174501_zahranicni_aba
http://www.mvcr.cz/migrace/clanek/aktualni-statistiky.aspx
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http://data.unhcr.org/mediterranean/country.php?id=105
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období to bylo jen o necelých 1 500 osob více. Do Itálie nejčastěji přicházejí Nigerijci (20 

%), Eritrejci (15 %) a Gambijci (12 %). Syřané mezi těmito uprchlíky tvoří méně než 4 %.  

 

 

 

 

 

 

 

  


