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Kolik obětí má na svědomí „pevnost Evropa“
Porušování lidských práv migrantů a uprchlíků na evropských hranicích
Amnesty International

Každý rok se snaží do Evropy dostat tisíce migrantů a uprchlíků. Někteří chtějí uniknout před bídou,
jiní hledají útočiště před násilím a pronásledováním. Jejich cestu doprovází značné riziko. Podle
odhadů přišlo při pokusu dostat se do Evropy od roku 2000 o život nejméně 23 000 osob1. A ti,
kterým se podařilo dojít až na hranice Evropské unie, zjišťují, že ani tam nemusí být v bezpečí.
EU a její členské státy budují stále neprostupnější pevnost, která má zabránit vstupu nelegálních
migrantů, a to bez ohledu na to, jaké důvody je k migraci vedou a jaké kroky jsou mnozí z nich
ochotni podniknout v zoufalé snaze dorazit do cíle. S cílem „ochránit“ své hranice financuje EU
důmyslné systémy ostrahy, poskytuje finanční podporu členským státům nacházejícím se na vnějších
hranicích EU (např. Bulharsku a Řecku), aby mohly opevnit své hranice, a zřídila agenturu, jejímž
úkolem je koordinovat činnost celoevropského týmu příslušníků pohraniční stráže pověřených
ostrahou hranic EU.
Jednotlivé členské státy pak přijímají radikální opatření, která mají zastavit příliv nelegálních
migrantů. Bulharsko, Řecko a Španělsko migranty a uprchlíky nezákonně vyhošťují ze svého území,
aniž by jim umožnily přístup k azylovému řízení, přičemž často se tak děje způsobem, který tyto
osoby vystavuje velkému nebezpečí. Setkávají se se špatným zacházením ze strany pohraniční a
pobřežní stráže. Některé členské státy navíc ve snaze odradit případné zájemce o přesídlení do
Evropy hrozí dlouhodobým zadržováním2.

Uprchlík je osoba, která opustila svou zemi kvůli opodstatněnému strachu z pronásledování a jejíž
vláda ji nemůže nebo nechce poskytnout ochranu. Cílem azylového řízení je rozhodnout o tom, zda
daná osoba odpovídá právní definici uprchlíka. Pokud určitá země někomu přizná postavení
uprchlíka, poskytne mu mezinárodní ochranu jako náhradu za ochranu poskytovanou zemí původu
dané osoby.
Žadatel o azyl je osoba, která ve snaze najít ochranu opustila svou zemi, ale které nebylo dosud
přiznáno postavení uprchlíka. Žadatel o azyl nemůže být nucen k návratu do své země původu,
dokud není ukončeno posuzování jeho žádosti o azyl.

Opatření uplatňovaná v EU se nezastavují na jejích hranicích, ale zasahují rovněž hluboko do
sousedních zemí. EU a její členské státy se snaží vytvořit nárazníkovou zónu ve spolupráci se
sousedními zeměmi, které jí pomáhají zablokovat přístup nelegálních migrantů do Evropy.
Z prostředků EU byla financována zařízení pro přijímání a zadržování migrantů v zemích, o jejichž
schopnosti zajistit přístup zadržovaných osob k azylovému řízení existují vážné pochyby (jedná se
například o Turecko nebo Ukrajinu)3. EU a její členské státy uzavřely dohody o zpětném přebírání
osob se zeměmi původu a tranzitu, na jejichž základě jsou osoby, kterým se podaří dostat do Evropy,
snáze posílány zpět.
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Mýty
V EU a sdělovacích prostředcích se ozývají hlasy, které se snaží ospravedlnit stále tvrdší migrační
politiku tvrzením, že počet uprchlíků a migrantů v Evropě již přesahuje rozumnou míru. Často se také
tvrdí, že velká většina osob, které ilegálně vstupují do Evropy, jsou ekonomičtí migranti.
Skutečnost
Většina uprchlíků na celém světě neopouští oblasti, z nichž pochází. Na konci roku 2013 patřily
k zemím s největším počtem přijatých uprchlíků Pákistán, Irán, Libanon, Turecko, Keňa, Čad, Etiopie,
Čína a Spojené státy americké4.
Od vypuknutí krize v Sýrii opustilo svůj domov více než 2,8 milionů Syřanů, z nichž polovinu tvoří
děti5. Do Evropy přišlo do konce dubna 2014 hledat ochranu pouze 96 000 osob6. V roce 2013 48 %
všech osob, které nelegálně překročily evropské hranice, a 63 % všech osob, které se nelegálně
dostaly do Evropy přes moře, pocházelo ze Sýrie, Eritreje, Afghánistánu a Somálska, tedy zemí
zmítaných konflikty, v nichž jsou v masovém měřítku porušována lidská práva7. Většina lidí prchá
z těchto zemí s jednoznačným cílem uniknout všeobecnému násilí či pronásledování, a je tedy zcela
zřejmé, že potřebují mezinárodní ochranu.

Tato opatření, jejichž schopnost zamezit nezákonné migraci do Evropy je přinejmenším sporná,
způsobují lidské utrpení a mají za následek ztráty na lidských životech8. Jestliže se vybudováním plotů
přehrazují bezpečné cesty do EU, zvyšuje se ostraha hranic a nasazuje se stále více bezpečnostních
sil, lidem nezbývá nic jiného, než se vydat po nebezpečnějších cestách, což má někdy tragické
následky. Ženy, muži i děti přicházejí o život utonutím v moři či udušením v nákladních autech. Na
hranicích EU se setkávají s násilím a je jim upíráno právo požádat o azyl. Lidé se snaží dostat do EU, a
místo toho končí v zemích, jako je Libye, Maroko, Ukrajina nebo Turecko, kde jejich práva nejsou
zaručena. V těchto zemích mohou zažívat bídu, aniž by měli přístup k sociálním a ekonomickým
právům, a setkávají se s násilím, či dokonce mučením9.
To je konečný výsledek všech politik a opatření uplatňovaných v rámci EU, na jejích hranicích i mimo
tyto hranice označovaných v této zprávě jako „pevnost Evropa“.
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