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V Praze, dne 28. 8. 2017

Věc: Vzkazy týkající se pomoci uprchlíkům

Vážený pane ministře,
u příležitosti mezinárodního dne uprchlíků (20. června 2017) a v reakci na červnové
oznámení české vlády, že nad rámec 12 přijatých uprchlíků už nepřijmeme do voleb žádné
další (ze slíbených 2 691, kterých jsme se měli ujmout v rámci evropského relokačního
programu z Řecka a Itálie a ulevit tak alespoň částečně těmto nejzatíženějším zemím), jsme
se rozhodli zveřejnit výzvu, ve které mohou lidé posílat vzkazy české vládě jakožto odpověď na
otázku: Myslíte si, že by Česká republika mohla v současné uprchlické krizi pomoci více?
Dosud jsme dostali stovky vzkazů z celé republiky a výzva nadále pokračuje. Tyto vzkazy Vám
nyní posíláme. Na konci září vyprší lhůta na pomoc danému počtu lidí. Chceme Vám proto do
té doby několika vzkazy denně připomínat, že v České republice nejsou jen lidé odmítající
uprchlíky, ačkoli jsou ty negativní hlasy možná více slyšet.

V úctě,

Mark Martin
Ředitel Amnesty International Česká republika

PRVNÍCH 5 VZKAZŮ OD ČESKÉ VEŘEJNOSTI ČESKÉ VLÁDĚ
Dobrý den,
omlouvám se, nemám čas na rozvleklé psaní, tak mě v rychlosti jen napadá, že jsem pár let pracoval s rozhovory s
pamětníky holocaustu a od té doby si myslím, že uprchlíci ze zemí zničených válkou by se měli přijímat, a zemi, která tak
nečiní, bude jednoho dne hodně trapně, navíc jsme jedna ze zemí, které jsou na tom ekonomicky nejlépe na světě (a je
koneckonců možné, že nás ten dosavadní obludný postoj stejně do několika let nějakým způsobem postihne - uvidíme
jakým). Filip N.

Pomáhat je základní princip humanity. Na uprchlické krizi máme svůj podíl, podporujeme a účastníme se na agresi vůči
zemím, ze kterých utíkají lidé a hledají bezpečí. Každá akce způsobuje reakci. Postavte se k tomu čelem a přestaňte
opakovat populistická prohlášení. 2600 osob, které máme přijmout se ve státě s deseti miliony obyvatel ztratí. Prohlašujete,
že máte za povinnost se chovat zodpovědně, tak se tak chovejte a začněte jednat jako slušní lidé, kteří mají srdce a ne jen
myšlenky na další zvolení. Jaroslava Š.

Byla bych ráda, kdyby Česká Republika přijala více uprchlíků, dodržela tak své přísliby ostatním zemím a zachovala se tak
navenek jako mírumilovná a humanitární země. Dosavadní přístup mi připadne alibistický, nečestný vůči ostatním státům
Evropy, prezentující naši zemi jako zemi rasisticky orientovanou, bezohlednou, s větším zájmem o vlastní pohodlí než o
pomoc potřebným. Jana Z.

Nechci apelovat na humanistické, prostě čistě lidské důvody, proč pomoc lidem, kteří se ocitli v nouzi. Přijde mi to totiž
zcela jasné, a proto zbytečné. Posílám české vládě ale vzkaz jiný - racionálně ekonomický. Jen v Jihomoravském kraji, kde
žiju, chybí a bude v následujících letech chybět firmám minimálně 15 000 lidí, které potřebují, aby mohly udržet či rozšířit
svoje kapacity (číslo vychází z oficiálních dat Jihomoravského kraje). Ti lidé tu nejsou, a protože známe složení populace,
tak víme, že tu ani nebudou, že se nikde zázračně nevynoří. Pokud je mít nebudeme, nemůžeme počítat s tím, že si
zachováme současnou prosperitu. Taky tím zahodíme šanci si svůj životní standard ještě zlepšit. A co víc, nebudeme mít
nikoho, kdo by vydělával na naše důchody. Kromě zcela zřejmých lidských důvodů se tedy prosím při rozhodování o naší
politice vůči uprchlíkům taky podívejte na statistiky a uvědomte si, že pokud se uzavřeme a budeme všemi možnými
způsoby dávat najevo, že naše země nikoho přijímat nechce, tak tím obětujete svoje a naše důchody, prosperitu a peníze
na vzdělání našich dětí. Helena T.

Vážená vládo České republiky, jsem jednoznačně pro, abychom se více angažovali pro přijetí uprchlíků z mnoha zemí, kde
jim hrozí smrt, hlad a diskriminace. Říkám to z toho důvodu, že bychom se měli rozvzpomenout na průběh celé naší
historie, která je plná emigračních vln, které byly převážně vyvolané na základě nesnášenlivosti (nepodporujte ji prosím).
Mnozí z těchto emigrantů našli v jiných zemích zastání a všestranný rozvoj, který by v naší zemi sotva našli. Tito lidé nám
dodnes schází, mohli zde založit své rodiny a jejich děti a vnoučata by dnes jistě stály na mojí straně v otázce emigrantů.
Jestliže se dnes hlásíme k demokratickým zemím světa, nechápu rozpor mezi slovy a skutky naší vlády a většinového
mínění našich spoluobčanů. Demokratický politik má především zastávat principy humanity a svobody. Věřím, že
demokratickými politiky jste a nenecháte se zlomit strachem, politikařením, malostí, a nebo jen vlastní pohodlností. Děkuji
Vám za to, Martin T.

