
 

                 
 
 
 
Vážený pane premiére, 
 
Jsme organizace občanské společnosti, které jsou podporovány desítkami tisíc lidí po celé 
Evropě. Svou činnost jsme zasvětili lidem, kteří měli méně štěstí, a snažíme se zmírnit jejich 
chudobu, poskytnout jim základní podporu a ochranu lidských práv. 
 
Vzhledem k narůstajícímu xenofobním populismu v Evropě i po celém světě, Vám zasíláme tuto 
výzvu, abyste jako předseda vlády a čelný představitel ČR podpořil ochranu práv a hodnot, které 
už 60 let patří k základním principům Evropské unie. Společně musíme zabránit tomu, aby byly 
oprávněné obavy ohledně zvládání migrace zneužívány a sloužily k vykolejení evropského 
projektu. 
 
Dnes a denně jsme svědky rozsáhlé solidarity s lidmi, kteří prchají před brutálními válkami, 
pronásledováním, porušováním lidských práv, nestabilitou a extrémním chudobou. V Evropě i ve 
světě vídáme lidi, kteří přijímají uprchlíky a migranty do svých komunit, hostí je ve svých 
domovech a darují peníze, materiální pomoc či svůj čas. Tento týden mnoho z nich dorazilo do 
Bruselu, aby Vás vyzvali k potvrzení Vašich závazků týkajících se přemisťování žadatelů o azyl 
z Řecka dle výzvy „Bring Them Here“. Také od nich slýcháme obavy z budoucnosti a požadavek 
směrem k jejich vládám, aby se ujaly vedení a začaly na příchod velkého počtu lidí reagovat. 
 
Jsme hrdí na evropský závazek vůči mezinárodním a lidským právům, a proto se obracíme také 
na Vás, abyste tento závazek podporoval a propagoval doma i v zahraničí.  V létě 2015 stále více 
prchajících lidí proudilo do Evropy, jež se nedokázala  semknout a reagovat s lidskostí, 
důstojností a solidaritou. K dnešnímu dni evropské národy stále odmítají reagovat v souladu se 
svými závazky podle mezinárodního a evropského práva, protahují svou reakci, aby udrželi lidi 
z dohledu, co nejdál od sebe. 
 
Víme, že opakovaně zdůrazňujete svůj závazek vůči evropským hodnotám - respekt k lidské 
důstojnosti, svobodě, demokracii, rovnosti, právnímu státu a lidským právům. Očekáváme však, 
že bude tento závazek patrný také ve Vašem jednání. Příliš mnoho čelných představitelů se 
zabývalo tím, jak lidem zabránit vstupu do Evropy, a tím ztěžovali přístup k ochraně pro ty, kteří 
ji nejvíce potřebují. 
 
Jste zodpovědný za řešení migrace spravedlivým způsobem, který bude zohledňovat oprávněné 
obavy občanů. Musí to být řešení zásadové a vycházet z faktů, nikoli z populistické rétoriky. Síla 
nespočívá v tom, že se budeme odvracet od těch nejpotřebnějších. Síla znamená ukazovat lidem 
cestu vpřed, která zároveň zachovává hodnoty. 
 
Pokud chce EU a její členské státy zůstat věrohodnými mezinárodními aktéry, nemohou 
očekávat, že země jako Turecko, Jordánsko a Libanon budou hostit miliony uprchlíků, a přitom 



 

                 
 
vyhánět migranty a uprchlíky zpět na hranice EU a vystavovat tak tisíce lidí nelidským životním 
podmínkám na řeckých ostrovech nebo je vytlačovat zpět do oblastí nekontrolovaného konfliktu, 
jako je například Libye. Vaše rozhodnutí je otázkou života a smrti, a pokud budete i nadále 
snižovat standardy, mohou Vás záhy následovat země po celém světě. 
 
Místo aby bojovala s nárůstem xenofobních populistů, Evropa až příliš často kopíruje jejich 
metody. Ale přístup založený na odstrašování a uzavírání hranic nesmí převládnout nad účinnou 
dlouhodobou politikou. Chceme státníky, kteří se zastanou lidskosti a důstojnosti a kteří budou 
lidské obavy řešit, místo aby je podporovali. Chceme udržitelné, dlouhodobé migrační strategie, 
jež zaručí úctu k lidským právům, místo aby lidi vyháněly do nebezpečí. Patří k nim rozšiřování 
bezpečných a pravidelných cest do Evropy, například na bázi humanitárních a jiných víz, rostoucí 
kapacity na přesídlení, zlepšování přístupu ke slučování rodin, a v neposlední řadě i zlepšení 
mobility zaměstnanců na všech úrovních. Také další globální problémy, kterými jsou konflikty a 
nestabilita, chudoba, nerovnost a změny klimatu, musejí zůstat na vrcholu evropské agendy. 
 
Vy a Vaše vláda jste povinni vyhodnocovat dopady svých politických strategií na lidská práva 
a životní podmínky žen, mužů a dětí na útěku, stejně jako na dlouhodobý evropský závazek hájit 
tato práva a zlepšovat životy lidí po celém světě. 
 
Na prahu 60. výročí Evropské unie Vás žádáme, abyste prokázali solidaritu, úctu k lidskosti, 
důstojnosti a zodpovědnosti. Žádáme, abyste byli skutečně inspirativními lídry budoucnosti. Náš 
závazek k základním hodnotám Evropské unie nesmí kolísat. Pouze taková Evropa, která 
opravdu stojí za svými hodnotami, může být silným a důvěryhodným lídrem ve světě, jímž otřásá 
rostoucí populismus a takzvaná alternativní fakta. 
 
Evropská historie je plná osudů lidí, kteří byli nuceni opustit své domovy v důsledku válek 
a pronásledování. Práce, kterou evropské národy za posledních 70 let odvedly, aby rozvíjely 
a chránily lidská práva, nesmí být navždy ztracena. Pouze Evropa, která hájí práva každého 
člověka bez výjimky, bude Evropou, na kterou můžeme být hrdí. 


