
Pozice Hnutí DUHA k současnému dění kolem lidí 

přicházejících do Evropy 

 

Hnutí DUHA je silně znepokojeno úrovní diskuze, která probíhá v České republice 
v reakci na zvýšený počet lidí přicházejících do Evropy. 

Jelikož i Hnutí DUHA považuje racionální nahlížení na problémy za jednu ze svých 
základních hodnot a naším stylem práce je nabízet praktická řešení, podporujeme 
výzvu vědců proti strachu a lhostejnosti – viz www.vyzvavedcu.cz. V atmosféře 
nenávistných výroků a na základě zkreslených a negativně emocionálně 
zabarvených informací není možné najít rozumné řešení současné situace. 

Jsme přesvědčeni, že migraci je nutné řešit citlivě a na základě legislativy, která 
zaručuje ochranu těm, jimž stát jejich původu ochranu nedokáže nebo nechce zajistit. 
Občané České republiky mají nárok na to, aby úřady zajistily bezpečnost a 
prověřovaly identitu příchozích migrantů a to, zda mají nárok na udělení mezinárodní 
ochrany / azylu dle mezinárodních úmluv a evropské azylové legislativy. Nemůžeme 
však přehlížet utrpení lidí, kteří prchají z oblastí dlouhotrvajících konfliktů, regionů 
postižených extrémní chudobou či zdraví ohrožujícími životními podmínkami, 
případně ze zemí, kde jsou (často brutálně) potlačována lidská práva.  

Migranti jsou lidské bytosti, které – jako my všichni – mají právo na důstojný život. 
Nemůžeme se před nimi obehnat novou železnou oponou. Naopak se musíme 
solidárně zapojit do společného evropského řešení imigrace a přispět k pomoci 
ohroženým lidem. 

Proto vyzýváme politiky a další účastníky veřejné debaty, aby hledali konstruktivní 
řešení, která nejsou pouze represivní, a aby se vyvarovali vyvolávání paniky 
a návrhům, jež odporují českým zákonům, mezinárodním závazkům a zásadám 
lidskosti.  

Rodině přicházející z východní Sýrie samozřejmě nepomůže nic jiného než ochrana 
našeho civilizovaného státu, dokud z jejich domova nezmizí vraždící fanatici. Ale do 
budoucna řadě problémů předejdeme, když přijmeme svoji spoluzodpovědnost za 
zhoršování životních podmínek v mnoha částech světa.  

Naše spotřeba přírodních zdrojů nezřídka zhoršuje životní podmínky v rozvojových 
zemích a je pravým opakem vládou skloňované „pomoci migrantům v zemích 
původu“. Zejména změna klimatu – způsobovaná hlavně nadměrnou spotřebou 
fosilních paliv – je stále výraznější příčinou rostoucího počtu migrantů ve světě. 

Česká republika musí, jako jeden z evropských rekordmanů ve znečištění, pomoci 
dvěma způsoby. Zaprvé je potřeba finančně přispět chudým zemím na zvládání 
změny klimatu. ČR nyní svůj podíl odvozený z mezinárodně dohodnuté výše pomoci 
zdaleka neplní.  

A zadruhé je potřeba řešit příčinu. Rozsáhlejší změně klimatu se nelze přizpůsobit. 
Česká republika se musí podílet na mezinárodním úsilí o snížení emisí skleníkových 
plynů, a to zejména tak, že začne snižovat domácí spotřebu uhlí, ropy a zemního 
plynu. 
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