
 
 

 

 
Vážený pan předseda vlády ČR 

Mgr. Bohuslav Sobotka 

 

               V Praze dne 21.11.2014 

 

Stanovisko Konsorcia nevládních organizací k nepřijetí syrských uprchlíků 

 

Vážený pane premiére, 

 

dovolte mi jménem Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty v ČR, které 

sdružuje 18 neziskových organizací aktivních v oblasti migrace a azylu, připojit se k výzvě 

České biskupské konference k přehodnocení stanoviska vlády ve věci trvalého přijetí 

zraněných a nemocných uprchlíků včetně dětí ze Sýrie a jejich příbuzných. 

 

Považujeme za velmi nešťastné, že po delším období příprav se vláda České republiky kvůli 

blíže nespecifikovanému bezpečnostnímu riziku postavila proti původnímu návrhu 

ministerstva vnitra přijmout cca stovku syrských uprchlíků v rámci přesídlovacího programu. 

Tímto krokem bychom se zařadili k 13 státům EU, které tento krok učinily nebo přislíbily. 

Sama Česká republika tuto pomoc Úřadu Vysokého komisaře OSN též přislíbila (viz příloha). 

Navíc se připravuje další mezinárodní konference, kde by se právě dobrovolné přijetí 

syrských uprchlíků mělo projednávat. Připomínáme, že na rozdíl od Německa, Itálie, Polska 

nebo Maďarska, tj. zemí potýkající se s rekordně vysokými počty žádostí o azyl v tomto roce, 

se uprchlické vlny České republice obloukem vyhýbají, v posledních 3 letech jsme 

zaznamenali nejméně azylových žádostí od roku 1990. Kapacity pro přijetí tedy máme. 



 

Máme přitom, jako státní správa a naše členské organizace, také pozitivní zkušenosti s 

přijímáním většího počtu uprchlíků z válečných oblastí. Přijali jsme pod koordinací 

ministerstva vnitra příkladně 3.500 uprchlíků z Bosny a Hercegoviny, tisícovku uprchlíků z 

Kosova, přijali jsme dobrovolně běžence z Uzbekistánu a několikrát z Barmy. Často se 

jednalo, zejména v posledních barmských programech, o uprchlíky bez podpory komunit osob 

téže národnosti, často osoby s velmi nízkým vzděláním, a přesto jejich integrace byla úspěšná. 

V případě Syřanů máme nespornou výhodu v tom, že v ČR působí několik syrských spolků, s 

nimiž jsme často v kontaktu. Se samotným výběrem osob pro přesídlení má dlouholetou 

zkušenost Ministerstvo vnitra a samozřejmě Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, 

takže nesdílíme obavu z možného přijetí osob, které by měly být vyloučeny z mezinárodní 

ochrany podle příslušných vylučovacích klausulí Ženevské úmluvy. 

 

Jsme přesvědčeni, že při vědomí historie útěku statisíců Čechoslováků v období 1948 až 

1989, při vědomí dobrých zkušeností s přesídlovacími programy v posledních 25. letech a při 

vědomí rekordně nízkých počtů žadatelů o azyl v ČR, máme morální povinnost svůj příslib 

přijetí syrských uprchlíků dodržet a zařadit se tak po bok odpovědných států v rámci 

Evropské unie. Před 25 lety byla prijata také Úmluva o právech dítěte – dokument, ve kterém 

i Česká republika slíbila, že bude chránit život dětí a poskytovat jim ochranu. Vyzýváme proto 

českou vládu, aby svých mezinárodních závazků dostála a učinila tento humanitární krok. 
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