
Tématem druhé debaty z cyklu Café Evropa v regionech, kterou hostilo café Na kole v 
Hradci Králové ve tředu 5. 4., byl migrační krize. S moderátorem Michalem Vítem z 
Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM debatovali ředitel Organizace pro pomoc 
uprchlíkům Martin Rozumek a Jaroslav Plesl, šéfredaktor Mladé fronty DNES. 

Problematika migrace se během posledních 2 let stala jedním z nejdiskutovanějších 
problémů ve společnosti. Moderátor Michal Vít uvedl, že otázka migrace a jejího možného 
řešení či důsledků bude také klíčovým bodem v agendě politických stran, jež se zúčastní 
nadcházejících parlamentních voleb, které se uskuteční v říjnu. První diskutovanou otázkou 
bylo, zda Česká republika nese zodpovědnost za současný stav migrace. Dle Jaroslava Plesla 
„spoluzodpovědnost neseme a měli bychom se snažit podílet na řešení aktuální situace, v 
opačném případě si země západního Balkánu mohou myslet, že jsme se k nim obrátili zády.“ 
Autoritářský postoj nového srbského prezidenta Alexandra Vučiče jasně proklamuje snahy 
o zabránění proudění migrace do této oblasti. Odlišné názory na migraci však neznamenají, 
že by s jeho administrativou neměla EU navázat spolupráci. „Například dojednání dohody s 
tureckým prezidentem Edoganem je důkazem toho, že nálepkování není při 
diplomatickém vyjednávání vhodné.“

Jaroslav Plesl dále konstatoval, že v Německu existovaly dvě křídla v reakci na migrační 
problém – jedno zastávalo podobný názor jako Maďarsko v čele s Orbánem, druhé bylo 
pod vedením Angely Merkel – a to nakonec vyhrálo. Zpětně můžeme zkoumat, jaké 
mechanismy jsou nejvíce efektivní, a z toho by mělo plynout naše ponaučení. Podle 
Martina Rozumka ale migrační krize byla jedinečná jen pro Evropu, jelikož mimo 
Evropu žije 8,5 milionů uprchlíků. Rozumek vidí jako ponaučení to, „že globální krize nelze 
řešit jednostranně, ale je nutné se sjednotit. EU by měla jednotně reagovat, a to nejen během 
krize. Jednotný azylový systém s jednotným povolením k pobytu je řešením.“ V opačném 
případě si migranti vytipují země, ve kterých je jednoduché získat azyl, a podle toho se 
budou snažit do nich dostat. Oba diskutující se shodli, že další integrace uprchlíků není 
možná. Plesl se domnívá, že problematika migrace může vést až k rozdělení EU jako 
takové, s čímž souhlasil i Rozumek. V otázce přijetí či nepřijetí tzv. kvót Plesl byl názoru, 
že Česká republika a ani zbylé země Visegrádu kvóty nepřijmou, jelikož veřejné mínění je 
jasně proti. Politici proto nenavrhnou řešení, které by šlo proti hlavnímu názorovému 
proudu domácího veřejného mínění.

Podle Jaroslava Plesla Evropská unie sice ve svých možnostech vyjednávání není úplně 
flexibilní, ale je ve výsledku schopna nalézt možné řešení vyvstalého problému. Podle 
Martina Rozumka panuje daleko horší situace na řeckých ostrovech, jelikož je hranice s 
Makedonií uzavřena, tak se Řecko nachází de facto v pasti. „Zároveň mohou být balkánské 
země i Česko v podstatě vděčné Německu, že začalo uprchlíky přijímat, protože v opačném 
případě by zůstali uvězněni na balkánské cestě. Některým uprchlíkům se ale i přes zavření 
hranic může podařit proniknout na sever, což by však pro ně znamenalo, že musí investovat do 
převaděčství.“ Martin Rozumek uvedl, že v případě ekonomické migrace má boj proti 
převaděčství rozhodně smysl. Je ale nemožné tento byznys úplně zastavit. Podle 
Jaroslava Plesla „je nemožné podobné organizace v demokratickém režimu úplně potlačit. Tohle 
je možné pouze v rámci totalitního režimu.“ Rozumek v reakci vyzdvihl fakt, že je trendem 
posouvat migrační kontroly vnějším směrem, aby migranti pokud možno nepřesáhli 
Středozemní moře. Jsou uzavírány dohody s mnoha africkými státy, které Evropská 
unie dotuje – příkladem může být Libye – a kde se s uprchlíky zachází tím nejhorším 
způsobem, ale to už Unie neřeší. Dále pak uvedl, že „v porovnání s rokem 2015 je situace 
sice mnohem lepší, ale Unie by si měla vybírat, s kým bude spolupracovat a koho bude 
podporovat.“

„Obávám se, že jednotný evropský systém řešení 
migrační krize v dnešní době již není možný.”
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Organizátoři v rámci projektu Café Evropa poskytují prostor pro svobodnou diskusi. Její závěry však nelze zaměňovat s oficiálními stanovisky a postoji institucí EU.

Současný vývoj
 

„Uzavření balkánské trasy zdejším zemím vyhovuje – je pro 
ně žádoucí, aby zůstaly jen tranzitní; krize je však v Řecku.”


