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Věc: Země Visegrádské čtyřky musí přijmout více uprchlíků a jasně odsoudit sílící projevy 

násilí z nenávisti  

 

Vážený pane premiére,  

 

Amnesty International (AI) je znepokojena současným postojem vlád Visegrádské čtyřky (V4) 

k eskalující uprchlické krizi. V návaznosti na nadcházející summit zemí V4 si Vás proto jakožto 

hostitele setkání dovolujeme vyzvat, abyste se svými partnery projednali následující záležitosti: 

 

1) Naše organizace dlouhodobě monitoruje současnou migrační krizi a dokumentuje 

porušování lidských práv, k němuž nyní dochází na jednotlivcích i celých rodinách, 

včetně žen a dětí. Za zásadní v tomto kontextu považujeme nutnost relokace uprchlíků, 

kteří již dorazili do Evropy a přesidlování těch nejzranitelnějších, kteří potřebují 

poskytnutí mezinárodní ochrany v zemích EU. Požadavek AI je přijmout do celé Evropy 

300 000 lidí v rámci přesidlovacích programů během následujících dvou let. Část 

zemí v Evropě se v tomto ohledu chová solidárně, Země V4 mezi ně ale bohužel 

nepatří. V souvislosti s hlavním tématem únorového setkání V4, jímž je spolupráce 

zemí V4 se zeměmi Balkánu, proto apelujeme na to, aby země V4 zvýšily své závazky a 

přijaly více uprchlíků. Oceňujeme, že například česká vláda uvolnila 170 mil. Kč a 

přislíbila tuto částku v případě nutnosti navýšit, nízký počet přijímaných uprchlíků ale 

považujeme za velmi problematický. Česká republika a ostatní země V4 jsou v tomto 

ohledu pozadu i za srovnatelnou zemí, jakou je například Bulharsko, které jste na 

summit také přizvali.  

 

2) Velmi znepokojující je v této situaci také legitimizace nenávisti k uprchlíkům, 

respektive muslimům a jiným menšinám, skrze veřejná vyjádření představitelů vlád V4. 

Například prezident ČR Miloš Zeman k nedávným událostem v Praze ústy svého 

mluvčího Jiřího Ovčáčka mj. vzkázal, že „…bude nadále pravdivým pojmenováním 

skutečné situace způsobené migrační krizí proti extremistům zleva i zprava bojovat.“ 

Tento výrok je značně kontroverzní: prezident v souvislosti s útokem na autonomní 

sociální centrum Klinika, který se stal dne 6. února v Praze, nepojmenoval pravdivě 

žádnou skutečnost - nedeklaroval například jasně, že se jednalo o trestný čin, který by 

případně odsoudil jako řada ostatních politiků. Navíc je nepřijatelné, aby dával do 



 

 

souvislostí evropskou migrační krizi s nenávistným řáděním skupiny násilníků, kteří 

útočí na majetek i osoby. Prezident svým chováním a výroky dlouhodobě nepřispívá k 

uklidnění situace ve společnosti a svým „pravdivým pojmenováváním skutečnosti“ 

naopak často rozjitřenou a nestabilní situaci neadekvátně a nepřijatelně zhoršuje. 

K atmosféře strachu přispívá také ministr vnitra Milan Chovanec, který mj. hovoří o 

uprchlících a migrantech jako o bezpečnostním riziku.  

 

3) Amnesty International důsledně odsuzuje veškeré útoky z nenávisti, které se v poslední 
době v naší společnosti dějí v souvislosti s migrační krizí. Jedním z posledních bylo 
bezprecedentní napadení pražského autonomního sociálního centra Klinika v sobotu 6. 
února 2016. Považujeme je za jednoznačné porušení zákonů České republiky a za 
projev násilí z nenávisti. Žádáme proto, aby policie nestranně a urychleně incident 
vyšetřila a přivedla před soud všechny pachatele. V této souvislosti velmi oceňujeme 
Váš postoj, který jste k této záležitosti deklaroval.  
 
 

Vážený pane premiére, vzhledem k tomu, že se tato problematika týká i ostatních zemí V4, 

jejichž někteří politici současnou uprchlickou krizi prezentují velmi jednostranně a přispívají k 

vytváření atmosféry strachu a nesnášenlivosti vůči migrantům a uprchlíkům ve svých zemích, 

Vás vyzýváme, abyste se na pondělním setkání zemí V4:  

 

 zasadil o to, aby ČR i ostatní země V4 zvýšily své závazky a přijaly více uprchlíků  

 

 apeloval na ostatní politiky a členy vlád V4, aby o současné situaci informovali 

pravdivě a na základě faktů a nepodporovali svými výroky šíření strachu a xenofobie ve 

společnosti 

 

 projednal se svými kolegy podrobné přezkoumání dopadů legislativních návrhů, které 

závažným způsobem zasahují do práv a svobod lidí 

 

 

Děkujeme za vstřícnost k našim požadavkům. Není to koneckonců tak dávno, kdy řada našich 

občanů i občanů partnerů z V4 emigrovala před represivním režimem a ochranu a pomoc 

v okolních zemích našla. Naše kapacity i zkušenosti nám umožňují pomoci výrazně více. 

 

V úctě,  

 

Jménem ředitelky Amnesty InternationaI Slovenská republika Kamily Gunišové 

Jménem ředitelky Amnesty International Maďarská republika Orsolye Jeney 

Jménem ředitelky Amnesty International Polská republika Draginji Nadazdin  

 

 

Mark Martin 

Ředitel Amnesty International Česká republika 


