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Institut pro politiku a společnost 

mapuje dění ohledně migrační krize. 

Nyní přinášíme aktuality za druhé 

čtvrtletí roku 2018. V textu se dozvíte: 

 

• Jaký vliv má zvýšená kontrola 

libyjské pobřežní stráže na statistiku 

příchozích? 

• K jakým závěrům došel evropský 

summit? 

• Jaká je historie společné evropské 

azylové politiky a proč o azyl musí 

migrant požádat v první evropské 

zemi? 

• Jaký je postoj hnutí ANO k evropské 

migrační politice? 

 

 

Migrační krize: hledání 

přijatelného řešení 

Situace ohledně migrační krize ve 

Středomoří je stabilní a mírně příznivá. 

Od začátku roku 2018 přišlo na území 

EU cca 43 tisíc lidí, což je v porovnání se 

stejným obdobím minulého roku pokles 

o 37,4 %. Ke snížení přispěla aktivita 

libyjské pobřežní stráže, která zamezuje 

migrantům nastupovat do lodí 

pašeráků. V roce 2018 poprvé nejvíce 

migrantů přijalo Španělsko (16 354), 

následované Itálií (16 326) a Řeckem 

(13 120). Letos také na moři zemřelo 

nejméně lidí od roku 2014, do června 

UNHCR hlásí 1063 obětí, což je zhruba 

o třetinu méně než v předchozím roce.  

 

Vyšší aktivita Libyjců také proměnila 

deklarovanou národnost žadatelů  

o azyl. Z celkových 43 096 migrantů 

bylo 22,1 % Syřanů a 11,2 % Iráčanů. 

Naopak počty Nigerijců, Tunisanů a 

Eritrejců se značně snížily. Stále však 

platí, že většina žadatelů jsou muži 

(59,6 %), ženy tvoří 25 % a nezletilí bez 

ohledu na pohlaví 15,5 % všech 

příchozích (respektive registrovaných). 

Část migrantů, kterým se podaří bez 

úhony či zadržení přeplavit přes 

Středozemní moře, pokračuje do jiných 

zemí po vlastní ose a ve statistice nejsou 

zahrnuti. Přesný počet takových lidí 

uvnitř Schengenského prostoru není 

znám, odhady se pohybují v desítkách 

až stovkách tisíc osob. 

 

Pokud se zaměříme na srovnání 

posledních tří let, je patrné, že hlavní 

nápor na EU již ustal (viz graf níže). 

Počty příchozích klesají od roku 2015, 

přičemž letošek by měl být 

nejklidnějším rokem od 2014. To však 

neznamená, že jižní státy, které jsou ve 

většině případů dle Dublinských dohod 

povinny zajistit azylové řízení, a hlavně 

ubytování žadatelů, nejsou přetížené. 

Proto jsou Itálie a Řecko hlavními 

advokáty reformy Dublinských dohod  

a propagují zavedení automatického 

přerozdělovacího mechanismu. 

 

Trocha historie 

Společná azylová legislativa sahá až do 

roku 1985, kdy tehdejší Evropská 
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Zdroj dat: UNHCR Europe Monthly Report – June 2018 

http://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean#_ga=2.69316117.488386551.1530527010-1332209856.1529994988
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společenství projednávala základ 

pozdějších Schengenských dohod.  

 

Otevřené hranice bez kontrol 

vyžadovaly nový systém zpracovávání 

žádostí o azyl. Dohoda nakonec byla 

podepsána 15. června 1990 v Dublinu 

(odtud Dublinská konvence či Dublin I) 

a vstoupila v platnost 1. září 1997. 

Dohoda se týká všech států EU plus 

přidružených zemí – Norska a Islandu. 

Důležitým milníkem bylo zavedení 

celoevropské databáze porovnávání 

otisků prstů Eurodac. Systém, který byl 

spuštěn v roce 2000, je pro proces 

udělování azylu klíčový, jelikož značná 

část imigrantů nedisponuje cestovními 

doklady. 

 

V roce 2003 došlo k první reformě 

úmluvy (Dublin II), která určila, že při 

vstupu migranta na území EU je za 

vyřízení žádosti o azyl zodpovědný 

první stát, což byl zárodek problému, se 

kterým se Evropa v současnosti potýká. 

Poslední modifikace nařízení se týkala 

sjednocení praxe v jednotlivých 

členských zemích a poskytování 

informací žadatelům (Dublin III), což je 

úprava, která je v podstatě v platnosti 

dodnes. 

 

 

 

 

Kritika   

Musíme ale připomenout, že dublinský 

systém nikdy nefungoval úplně bez 

problémů. Např. již v roce 2008 Úřad 

vysokého komisaře OSN pro uprchlíky 

(UNHCR) kritizoval Řecko za nízkou 

ochranu běženců, zejména dětí bez 

doprovodu, a doporučil evropským 

zemím migranty zpátky do Řecka 

nevracet. Norsko, Finsko a Německo 

tak přestaly s návratovou politikou těch 

migrantů, kteří požádali o azyl v Řecku, 

což bylo samo o sobě porušením 

dublinských dohod. Dokud však 

docházelo pouze k tomu, že jeden stát 

ulevil druhému, protože na sebe převzal 

část azylantů, systém fungoval. 

 

Jeho krach přišel až později, když 

systém v letech 2014 a 2015 takřka 

zkolaboval během migrační krize ve 

Středomoří a na Balkáně. Maďarsko 

kvůli nadměrnému zatížení v červnu 

2015 přestalo přijímat žadatele  

z ostatních zemí EU. Rovněž Rakousko 

ve stejné době přestalo přijímat  

a zpracovávat žádosti o azyl. Obě země 

tak zpochybnily platnost dublinského 

systému, který takovouto situaci 

nepředvídal, a krize se od té doby táhne. 

 

 

 

Zdroj dat: UNHCR Europe Monthly Report – June 2018 

http://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean#_ga=2.69316117.488386551.1530527010-1332209856.1529994988
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Bude Dublin IV. spíše Canberra I? 

Představitelé států EU ve dnech 28.  

a 29. června v Bruselu jednali o reformě 

společného evropského azylového 

systému (CEAS). Návrh, který je 

označován jako Dublin IV, však narážel 

na odpor několika zemí EU, zejména 

pak členských států V4. Ostře sledovaný 

summit však nakonec dopadl zcela 

jinak, než jak se očekávalo. I když 

italská delegace byla odhodlána 

blokovat všechna jednání, která kromě 

migrace řešila i Brexit či začínající 

obchodní válku s USA, konečná dohoda 

se blíží spíše tzv. australskému modelu 

(viz ‚Věděli jste, že‘ níže) než italským 

představám. 

 

Hlavním bodem jednání byla evropská 

shoda na tom, že musí vzniknout série 

hot-spotů (vyloďovací platformy), ve 

kterých dojde k posouzení jednotlivých 

žádostí o azyl, což by mělo ulehčit 

jižním státům. Do budoucna by měly 

taková střediska vzniknout již na území 

severní Afriky. V tomto případě bude 

zcela nezbytné vyjednat bilaterální  

a multilaterální smlouvy s konkrétními 

zeměmi. Navíc spolupráce zabraňující 

migraci bude zahrnovat již země 

tranzitní (např. Niger), což jistě 

znamená také cílenou finanční, 

případně personální pomoc.  

 

Summit dále projednával závěry tzv. 

minisummitu: závazek navýšit 

příspěvky do Svěřeneckého fondu EU 

pro Afriku o 500 milionů eur plus další 

3 miliardy euro pro Turecko; posílení 

FRONTEXu o 10 000 pohraničníků do 

roku 2020 a zvýšení úspešnosti 

v návratové politice těch migrantů, kteří 

nárok na azyl nemají (cíl 70 %). Ačkoliv 

např. v Německu jsou dojednané závěry 

přijímány spíše s rozpaky, je jasné, že 

dochází ke změně evropské azylové 

politiky od liberálního pojetí 

k restriktivnímu postoji typu Austrálie. 

 

Věděli jste, že: 

• Austrálie čelila pašerákům 

migrantů z Iráku, Iránu, 

Bangladéše, Indie či Srí Lanky už od 

roku 1999? 

• Norský tanker Tampa v roce 2001 

zachránil 438 lidí z potápějící se 

lodi, ale Austrálie odmítla tyto 

běžence převzít, což vyústilo 

v diplomatickou roztržku mezi 

Norskem, Austrálií a Indonésií? 

• Během vlády labouristického 

premiéra Kevina Rutta vzniklo tzv. 

Indonéské řešení, kdy Indonésie 

výměnou za finanční pomoc 

zamezovala pašerákům odvážet 

migranty na australskou pevninu? 

• Austrálie zadržené migranty 

umisťuje do několika zařízení mimo 

území např. na Papue-Nové Guinei 

či Nauru? 

• I přes kritiku striktního 

australského postoje je politika 

táborů v třetích zemích úspěšná, 

jelikož počty nelegálně příchozích 

jsou od roku 2014 minimální? 

 

5 tezí hnutí ANO k evropské 

migrační politice 

• Hnutí ANO odmítá ideu 

automatického přerozdělovacího 

mechanismu, neboť přemisťovat 

migranty po Evropě sem a tam není 

přijatelným řešením problému.  
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ANO se proto nechce na tomto 

nefunkčním mechanismu podílet. 

• Schengenský prostor musí zůstat 

zachován. Jeho zrušení či omezení 

by negativně ovlivnilo mezinárodní 

obchod, dopravu, turismus a také 

prestiž EU, což je nežádoucí. 

• Než bude připraven plán, co 

s uprchlíky, kteří již v Evropě jsou, 

je nezbytné uzavřít jižní hranici EU. 

• Hnutí ANO požaduje širokou 

policejní akci ve Středozemním 

moři, která uzavře všechny 

migrační toky. Zadržení migranti se 

musí vrátit do země, odkud se na 

plavbu vydali. 

• Je nutné do budoucna 

spolupracovat se severoafrickými 

zeměmi. Pokud na jejich území 

chceme zřídit hot-spoty pro 

uprchlíky, bude to znamenat 

nutnou finanční a rozvojovou 

pomoc. 
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