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YOU ARE WELCOME 

Migrace a uprchlická krize 

V roce 2016 bylo podle OSN celosvětově nuceně vysídleno nejvíc osob od konce 2. světové války. Své domovy
muselo opustit celkem 65,6 milionů lidí. Z nich 40,3 procent bylo vysídleno uvnitř své vlastní země, ostatní
hledali bezpečí za jejími hranicemi. Víc než polovina z nich pochází ze tří zemí – Afghánistánu, Sýrie a Jižního
Súdánu – a polovinu z celkového počtu představují děti. 

Drtivá většina uprchlíků, 84 procent, zůstává v rozvojových zemích. Nejvíce jich hostí Turecko, Pakistán a
Libanon, jen malá část jich přišla do Evropy - především do Německa a do Švédska.  

Nárůst počtu lidí, kteří v důsledku válek, pronásledování a v touze po lepším životě přicházejí do Evropy, část
české veřejnosti sleduje s obavami...

Odkud jsou lidé, kteří žádají v EU o azyl?  

V roce 2016 přišlo nejvíc žadatelů o azyl ze Sýrie (27,8%),
Afghánistánu (15,2%), Iráku (10,5 %), Pákistánu (4,0%) a
Nigérie (3,8%).  

Syřanů, kteří utíkají před bombardováním a chemickými
zbraněmi ve své zemi, bylo v minulém roce ze všech
žadatelů nejvíc – přes 334 000 osob. Z Afghánistánu zase
prchají zejména lidé, kteří v posledních 15 letech pracovali
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Když neexistujete

pro mezinárodní společenství, a kterým nyní při postupném
návratu Tálibánu k moci hrozí pronásledování. Z Eritrei
utíkají lidé před mučením a zotročováním. Další před násilím
ve svých domovech... 

Kolik žadatelů o azyl míří do ČR? 

Zatímco do Evropy proudí nejvíce lidí ze Sýrie, pro ČR
zůstává hlavní zdrojovou zemí azylantů Ukrajina. 

V roce 2016 požádalo v ČR o mezinárodní ochranu podle
statistiky Ministerstva vnitra ČR celkem 1478 osob; z toho
byl azyl udělen 148 osobám. Dalších 302 osob dostalo tzv.
doplňkovou ochranu (možnost setrvat v ČR po dobu 1–3 let,
dokud nepominou důvody žádosti). Na prvních třech místech
podle státní příslušnosti se nacházeli žadatelé z Ukrajiny
(507 žádostí), Iráku (158 žádostí) a Kuby (85 žádostí). 

Další otázky a odpovědi... 

Ptáte se, proč je mezi příchozími většina mužů? Zdali jsou
lidé, přichájící do Evropy teroristé? Jste toho názoru, že
většina migrantů a uprchlíků jsou muslimové, kteří nejsou
integrovatelní v naší společnosti?  

Na tyto, ale i další otázky odpovídá Amnesty International. 
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V pátek, 20. 10. 2017, uspořádal Institut pro regionální
rozvoj, o.p.s. seminář s tematikou migrace, integrace a
uprchlictví.

Obsahem akce bylo představení projektu YOU ARE
WELCOME, prezentace na téma migrace, integrace a
uprchlictví se zaměřením na Českou
republiku, promítání filmu Plavba a diskuze.

Seminář proběhl od 16:00 do 18:00 hodin v prostorách
informačního střediska Europe Direct Bruntál na
adrese Dr. E. Beneše 1873/61, 792 01 Bruntál.

Akce, které se zúčastnilo 8 osob, se konala
v rámci projektu YOU ARE WELCOME, jehož cílem je
zvrátit proces stigmatizace migrantů, pomoci
zúčastněným komunitám překonat stereotypy a
vytvářet pravdivější obraz o migrantech a
uprchlících. Více o projektu naleznete zde.

Institut pro regionální rozvoj, o.p.s. 

Institut pro regionální rozvoj, o.p.s. byl založen roku 2010 platformou odborníků napříč širokým
spektrem oborů, aby napomáhal růstu evropských regionů, mezinárodní spolupráci a vzdělávání. 
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Pro odhlášení z odběru našich obchodních sdělení klikněte zde.
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