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1 Úvod
Ač Organizace spojených národů existuje již 70 let a Všeobecná deklarace lidských práv byla
přijata v roce 1948, stále se vyskytují závažné problémy, kterým tato organizace musí čelit.
Mezi největší výzvy pro její lidskoprávní orgán (Radu pro lidská práva) nepochybně patří
problematika uprchlictví. Každoročně zaznamenáváme několikaprocentní nárůst počtu
běženců, přičemž toto číslo v roce 2014 atakovalo metu 60 miliónů osob.1 Ač články 132 a 143
Všeobecné deklarace lidských práv jasně stanovují některé základní principy svobody lidského
pohybu a pobytu, realita je v mnohých případech zcela odlišná.

Částečně

to

může

být

způsobeno tím, že je tento dokument právně nezávazný, a nemůže tudíž dojít k žádné sankci
za jeho porušení. Nicméně existuje Úmluva o právním postavení uprchlíků z roku 1951, která
právně závazná je a která tuto problematiku řeší také.
Zločiny páchané militantními organizacemi v Kolumbii, konflikt na Ukrajině, přetrvávající neklid
v Afghánistánu, občanská válka v Sýrii, boje v Somálsku, nepokoje v Burundi, tvrdé represe
v Eritreji či alarmující situace Středoafrické republiky a Jižního Súdánu. Toto je jen zlomek
násilí, které nutí statisíce lidí opouštět své domovy a vydávat se na nebezpečné cesty kvůli
záchraně svých životů. Mnohdy ani na nové místo nezvládnou dorazit, a i když dorazí, tak je
tam nemusí potkat šťastnější osud, neboť mohou skončit kvůli místním zákonům omezováni,
diskriminováni a někdy i deportováni.

2 Definice uprchlíka
Uznávanou právní definici uprchlíka nalezneme v úvodu Úmluvy o právním postavení uprchlíků
z roku 1951,4 upravené Protokolem týkajícím se právního postavení uprchlíků z 31. ledna
1967.5 Pojem uprchlík se vztahuje na kteroukoliv osobu, jež „se nachází mimo svou vlast a

má oprávněné obavy před pronásledováním z důvodů rasových, náboženských nebo
národnostních nebo z důvodů příslušnosti k určitým společenským vrstvám nebo i zastáváním
určitých politických názorů, je neschopna přijmout, nebo vzhledem ke shora uvedeným
Worldwide displacement hits all-time high as war and persecution increase. The UN Refugee Agency [online].
18. 6. 2015 [cit. 2015-07-14]. Dostupné z: http://www.unhcr.org/558193896.html
2 (1) Každý má právo volně se pohybovat a svobodně si volit bydliště uvnitř určitého státu.
(2) Každý má právo opustit kteroukoli zemi, i svou vlastní, a vrátit se do své země.
Všeobecná deklarace lidských práv. Informační centrum OSN v Praze [online]. 2005 [cit. 201507-14]. Dostupné z: http://www.osn.cz/wp-content/uploads/2015/03/vseobecna-deklarace-lidskych-prav.pdf
3 (1) Každý má právo vyhledat si před pronásledováním útočiště v jiných zemích a požívat tam azylu.
Tamtéž.
4 Convention and Protocol relating to the Status of refugees. The UN Refugee Agency [online]. 2010 [cit. 201507-14]. Dostupné z: http://www.unhcr.org/3b66c2aa10.html
5 Tamtéž.
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obavám, odmítá ochranu své vlasti; totéž platí pro osobu bez státní příslušnosti nacházející se
mimo zemi svého dosavadního pobytu následkem shora zmíněných událostí, a která vzhledem
ke shora uvedeným obavám se tam nechce nebo nemůže vrátit.“ 6
Zjednodušeně se tedy dá říct, že uprchlík je osoba jiné státní příslušnosti, která se nemůže
vrátit do své domovské země kvůli nebezpečí, které jí tam hrozí. Právně se však uprchlíkem
stává, až když je kladně posouzena jeho žádost o udělení tohoto statusu (tedy až když je
zjištěno, že daná osoba splňuje definici uprchlíka). Uprchlík je poté pod ochranou státu, do
kterého uprchl.
Definice uprchlíka v sobě zahrnuje tři nezbytné předpoklady, které osoba musí splňovat, aby
mohla být právně považována za uprchlíka:


Musí být přítomna určitá forma nebezpečí (újmy či perzekuce7) způsobená vládou
nebo jednotlivci či jejich skupinou, jež vláda nemůže nebo nebude kontrolovat. Právě
kvůli tomuto riziku osoby uprchly z dané země.



Strach osoby z této újmy musí být opodstatněný,8 takže se uprchlíci nemohou
spoléhat na ochranu země svého původu.



Osoba musí být perzekvována nebo musí být ohrožena perzekucí kvůli své rase,
náboženství, národnosti, politickému přesvědčení nebo členství v určité společenské
skupině.

2.1 Definice statusů dalších osob v rámci migrace
Žadatel o azyl je osoba, která vycestovala ze své země kvůli hrozícímu nebezpečí, ale u které
ještě není rozhodnuto, zda splňuje všechna přesná kritéria uprchlíka stanovená Úmluvou.
Status této osoby bude určen místními uprchlickými úřady, a pokud bude shledána, že splňuje
definici uprchlíka, bude jí tento status udělen. Tím pádem se jí dostane i zmíněné ochrany.9
Vnitřně vysídlená osoba je osoba, která byla donucena opustit svůj domov nebo místo
trvalého pobytu nebo z něj utéci, zejména kvůli ozbrojeným konfliktům a jejich následkům,

6

Tamtéž.
Právně nebyla v těchto dokumentech stanovena přesná definice perzekuce.
8 Například Nejvyšší soud Spojených států amerických v rámci případu INS vs. Cardoza-Fonseca dospěl k závěru,
že strach je opodstatněný, když je zde 10% šance, že k dané situaci opravdu dojde.
INS v. Cardoza-Fonseca 480 U.S. 421 (1987). US Supreme Court [online]. 2015 [cit. 2015-07-14]. Dostupné z:
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/480/421/case.html
9 Asylum-seekers. The UN Refugee Agency [online]. 2015 [cit. 2015-07-15]. Dostupné z:
http://www.unhcr.org/pages/49c3646c137.html
7
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situacím zahrnujících násilí, porušování lidských práv nebo katastrof přírodních i člověkem
způsobených, a která nepřekročila mezinárodně uznávanou hranici svého státu.10
Migrant je osoba, která dočasně nebo trvale žije v zemi, kde se nenarodila, a získala určité
vazby k této zemi.11 Definice migranta se vztahuje k osobě, která opustila svou zemi, aby se
usadila v druhé, často kvůli zlepšení svého života.12
Migrující pracovník, anglicky migrant worker, je osoba, která byla, je nebo bude zapojena
do placené činnosti ve státě, ve kterém není občanem.13 Mnoho těchto pracovníků (například
gastarbeiterů v Německu) je vysláno prostřednictvím smluv mezi státy.14
Nelegální migrant je migrant, který vstoupil do cizí země nebo v ní přebývá nelegálně, bez
jejího povolení,.15
Legální migrant je migrant, který vstoupil do cizí země nebo v ní přebývá legálně, s jejím
povolením.,16
Dále se můžeme setkat s pojmy emigrant a imigrant. Emigrant je osoba, která opustí zemi
svého původu (emigruje) a přestěhuje se do jiné země. Imigrant je osoba, která se
přistěhovala na území státu z jiné země.17
Tyto osoby poté můžeme rozdělit do dvou základních kategorií, ovšem často je vymezení
těchto skupin velmi složité.18 Do první z nich patří migranti a migrující pracovníci, protože jejich
10

V rámci mezinárodní práva není všeobecně uznávaná definice, ale nejčastěji používaná je ta z Guiding

principles on Internal displacement.
Guiding principles on Internal displacement. The UN Refugee Agency [online]. 1. 9. 2004 [cit. 2015-07-14].
Dostupné z: http://www.unhcr.org/43ce1cff2.html
11 V rámci mezinárodního práva není přesná definice pojmu „migrant“. Jedna z možných definic je tato zmíněná
od organizace UNESCO.
Migrant/Migration. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization [online]. 2015 [cit. 2015-0715]. Dostupné z: http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/internationalmigration/glossary/migrant/
12 Glossary. EU Immigration Portal [online]. 7. 6. 2012 [cit. 2015-07-15]. Dostupné z:
http://ec.europa.eu/immigration/glossary_en#glosL
13 International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families.
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights [online]. 2011 [cit. 2015-07-14]. Dostupné z:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cmw/cmw.htm
14 Padesát let gastarbeiterů v Německu: Turecko chce víc. Česká televize [online]. 30. 10. 2011 [cit. 2015-08-22].
Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/1235021-padesat-let-gastarbeiteru-v-nemecku-turecko-chcevic
15 Migrant/Migration, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, op. cit.
16 Legal Immigration to the United States. Migration Policy Institute [online]. 4. 6. 2009 [cit. 2015-07-15].
Dostupné z: http://www.migrationpolicy.org/article/legal-immigration-united-states
17 O emigranta se jedná z pohledu země, kterou opustil, zatímco imigrantem je z pohledu země, do které se
přistěhoval. Například pokud se Japonec odstěhuje do Česka, z pohledu Japonska to je emigrant, zatímco
z pohledu Česka imigrant.
18 Setkáváme se totiž s případy, kdy je velmi složité určit, kdo je migrant a kdo uprchlík. Navíc na různé
zaměňování těchto pojmů můžeme narazit v médiích nebo u politiků.
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rozhodnutí opustit svou zemi se děje na základně vidiny lepšího života v jiné zemi.19 Zatímco
druhá kategorie osob, do které patří uprchlíci a žadatelé o azyl, dělá toto rozhodnutí kvůli
vnějším okolnostem (násilí, perzekuce), které je v podstatě nutí svou zemi opustit.

3 Právní postavení uprchlíků
Právní postavení uprchlíků je samozřejmě důležitým aspektem mezinárodního práva
veřejného. Toto konkrétní odvětví se nazývá mezinárodní uprchlické právo. Stanovuje základní
standardy pro jednání s uprchlíky a deklaruje jejich práva a povinnosti.
Úmluva o právním postavení uprchlíků byla schválena v roce 1951 a je dnes základním
dokumentem v oblasti uprchlického práva. Jejím hlavním cílem bylo sjednotit, upravit a rozšířit
dosavadní úmluvy o uprchlictví a dodat celé problematice mezinárodní rámec.20 Úmluva
vychází z článku 14 Všeobecné deklarace lidských práv,21 který přiznává každé osobě právo
žádat o azyl v jiné zemi kvůli perzekuci ve své zemi.
Ovšem, ač se jednalo o velmi zásadní úmluvu, stále v ní byla přítomna určitá omezení. Její
hlavní účinnost se totiž týkala evropských22 uprchlíků z doby před 1. lednem 1951. Měla
primárně sloužit k pomoci uprchlíkům druhé světové války. Až Protokol týkající se právního
postavení uprchlíků z 31. ledna 1967 rušil tato geografická a časová omezení a učinil Úmluvu
skutečně univerzálně platnou. V současné době alespoň jeden z těchto dokumentů schválilo

David Cameron ’wrong’ to say vast majority of Mediterranean migrants not asylum-seekers at PMQs. Amnesty
International UK [online]. 3. 6. 2015 [cit. 2015-08-22]. Dostupné z: http://www.amnesty.org.uk/pressreleases/david-cameron-wrong-say-vast-majority-mediterranean-migrants-not-asylum-seekerspmqs#.VW8HxCkiAIl.twitter
19 Toto téma je ovšem poněkud kontroverzní, neboť je velmi těžké určit, jestli je toto rozhodnutí dobrovolné
(migrant má dobrý životní standard ve své zemi, ale chtěl by lepší) či je spíše nedobrovolné (migrant ve své zemi
není schopen dosáhnout alespoň základní životní úrovně). Velmi ožehavým tématem také je, jestli přijímat tyto
ekonomické migranty v dané zemi.
Ekonomičtí migranti zasluhují důstojné životní podmínky. Amnesty International ČR [online]. 4. 1. 2007 [cit. 201508-22]. Dostupné z: http://www.amnesty.cz/z51/ekonomicti-migranti-zasluhuji-dustojne-zivotni-podminky
ZELENKA, Jakub. Někteří nám lžou. Ekonomické migranty posílají Italové zpět, popsal europoslanec. Lidovky.cz
[online]. 25. 7. 2015 [cit. 2015-08-22]. Dostupné z: http://www.lidovky.cz/nekteri-nam-lzou-ekonomickemigranty-posilaji-italove-zpet-pq5-/zpravy-svet.aspx?c=A150724_143927_ln_zahranici_jzl
20 Úmluva o právním postavení uprchlíků, úvod, bod 3.
Convention and Protocol relating to the Status of refugees, op. cit.
21 (1) Každý má právo vyhledat si před pronásledováním útočiště v jiných zemích a požívat tam azylu.
Všeobecná deklarace lidských práv, op. cit.
22 Stát ratifikující úmluvu mohl vydat doplňující prohlášení, že se v jeho případě Úmluva týká i neevropských
uprchlíků.
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148 zemí.23 Tyto dva nejdůležitější právně závazné dokumenty stanovují základní práva
uprchlíků,24, která by jim měli signatáři přiznávat.
Základní zásadou uprchlického práva je tzv. non-refoulement,25 povinnost státu nevrátit
uprchlíka k hranicím oblastí, kde by mohla být ohrožena jeho svoboda nebo život kvůli rase,
náboženství, národnosti, politickému názoru nebo příslušnosti k určité společenské skupině.
Non-refoulement je uznávané lidské právo, které najdeme i v ostatních mezinárodních
dokumentech.26 Tento princip se vztahuje nejen na jednotlivce, ale i na skupiny, tudíž nemůže
sloužit jako prostředek pro masové vyhoštění uprchlíků.27
Celkově by podle Úmluvy měli mít uprchlíci stejná práva jako ostatní cizinci v daném státě.
Mezi další základní práva uprchlíka tedy patří dle článku 26 svoboda pohybu v rámci daného
státu. Dle článku 28 je pak hostitelský stát povinován vydávat cestovní dokumenty sloužící
k cestování do jiných zemí, ledaže by to bylo v rozporu s národní bezpečnostní či veřejným
pořádkem.
Uprchlíci mají také právo vydělávat si na živobytí v hostitelské zemi. Článek 17 jim garantuje
co nejpříznivější zacházení ze strany hostitele, stejné jako mají ostatní cizinci, co se týče práva
hledat si placenou práci. Jakákoliv pracovní omezení cizinců kvůli ochraně vnitřního trhu
přestávají platit u uprchlíka, který v hostitelské zemi trvale žije alespoň tři roky nebo má za
manžela/manželku příslušníka daného státu, případně má dítě, které je příslušníkem daného
státu. Článek 18 jim poskytuje obdobné právo týkající se podnikání, článek 19 se zase týká
vysokoškolských profesí. Článek 13 stanovuje jejich právo vlastnit movitý i nemovitý majetek.
Uprchlíci dále samozřejmě mají autorská práva, sdružovací práva, právo na nediskriminační
zacházení, právo na náboženskou svobodu, právo na svobodný přístup k soudům či právo na

23

Žádný dokument nepřijala mj. Indie, Kuba, Saudská Arábie, Indonésie či Pákistán.
States Parties to the 1951 Convention relating to the Status of Refugees and the 1967 Protocol. The UN Refugee
Agency [online]. 2011 [cit. 2015-07-14]. Dostupné z: http://www.unhcr.org/3b73b0d63.html
24 Částečně se kryjí s obecným mezinárodním právem týkajícím se lidských práv a s mezinárodními
dokumenty ohledně válečných konfliktů.
25 Úmluva o právním postavení uprchlíků, článek 33, paragraf 1
Convention and Protocol relating to the Status of refugees, op. cit.
26 Např. článek 3 Úmluvy proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání
nebo článek 22, odstavec 8 Americké úmluvy o lidských právech.
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. Office of the
United Nations High Commissioner for Human Rights [online]. 2015 [cit. 2015-07-14]. Dostupné z:
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx
American Convention on Human Rights. Organization of American States [online]. 2011 [cit. 2015-07-14].
Dostupné z: http://www.oas.org/en/iachr/mandate/Basics/convention.asp
27 Konkrétní zákaz můžeme nalézt např. v článku 12, odstavci 5 Africké charty pro lidská práva a práva národů.
African (Banjul) charter on human and peoples' rights. African Commission on Human and Peoples’ Rights
[online]. 2011 [cit. 2015-07-14]. Dostupné z: http://www.achpr.org/files/instruments/achpr/banjul_charter.pdf
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základní vzdělání. Samozřejmě požívají také veškerá práva, která náleží každé osobě dle
Všeobecné deklarace lidských práv.
Právní postavení uprchlíků je dále upraveno některými dalšími úmluvami lokálního charakteru,
jedná se například o jihoamerickou Cartagenskou deklaraci o uprchlících z roku 1984,28 o
africkou Úmluvu Organizace africké jednoty řešící specifické aspekty problému uprchlíků
v Africe z roku 196929 nebo směrnici Rady EU 2004/83/EC.30

4 Současná situace uprchlíků
Uprchlictví není žádnou velkou novinkou, první záznamy o něm můžeme najít už v antickém
Řecku.31 Od té doby došlo k velkému množství uprchlických vln, ať už se jednalo například o
dobu po sovětské invazi v Československu, židovský exodus během druhé světové války,
přesuny palestinského obyvatelstva po vzniku Izraele, útěk Tibeťanů po čínské anexi, odchod
obyvatel Afghánistánu po sovětské invazi anebo uprchlíky z oblastí násilných konfliktů
v Súdánu, Somálsku či na Ukrajině.
V současnosti v Myanmaru dochází kvůli střetům mezi armádou a povstaleckými organizacemi
v severní části země k nuceným přesunům obyvatelstva. Až 600 000 osob bylo vnitřně
vysídleno a další tisíce uprchly do sousedních zemí.32 V Kolumbii stále dochází k vnitřním
konfliktům mezi vládou a guerillovými skupinami,33 které nutí obyvatelstvo vystěhovávat se
z určitých oblastí. Celkově se jedná o skoro 6 miliónů osob.34
Velmi vážná je situace v Sýrii, kde bylo kvůli probíhajícím konfliktům postiženo přes 10 miliónů
osob,35 které potřebují humanitární pomoc. Z toho přibližně třem miliónům lidí nezajistilo

28

Regional Refugee Instruments & Related, Cartagena Declaration on Refugees, Colloquium on the International
Protection of Refugees in Central America, Mexico and Panama, 22 November 1984. RefWorld [online]. 2012 [cit.
2015-07-14]. Dostupné z: http://www.refworld.org/docid/3ae6b36ec.html
29 African (Banjul) charter on human and peoples' rights, op. cit.
30 Council regulation (EC) No 343/2003 of 18 February 2003 establishing the criteria and mechanisms for
determining the Member State responsible for examining an asylum application lodged in one of the Member
States by a third-country national. Official Journal of the European Union [online]. 25. 2. 2003 [cit. 2015-07-14].
Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:050:0001:0010:EN:PDF
31 Např. filosof Aristoteles byl nucen opustit Athény kvůli jeho blízkosti k Alexandrovi Velikému.
32 2015 UNHCR country operations profile – Myanmar. The UN Refugee Agency [online]. 2015 [cit. 2015-07-15].
Dostupné z: http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/page?page=49e4877d6&submit=GO
33 Povstalecké skupiny, zejména Revoluční ozbrojené síly Kolumbie (FARC) a Národní osvobozenecká armáda
(ELN)
34 2015 UNHCR country operations profile – Colombia. The UN Refugee Agency [online]. 2015 [cit. 2015-07-15].
Dostupné z: http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/page?page=49e492ad6&submit=GO
35 2015 UNHCR country operations profile – Syrian Arab Republic. The UN Refugee Agency [online]. 2015 [cit.
2015-07-15]. Dostupné z: http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/page?page=49e486a76&submit=GO
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bezpečí přemístění se v rámci Sýrie, a tak tito lidé uprchli do sousedních zemí – Jordánska,
Libanonu, Iráku a zejména do Turecka.36
Mezi další nestabilní oblasti, ze kterých lidé utíkají, patří například Afghánistán, Demokratická
republika Kongo, Somálsko, Súdán a Jižní Súdán. Z těchto zemí uprchlíci většinou utíkají do
stabilnějších sousedních států, tudíž Afghánci utíkají do Číny, Pákistánu a Íránu, Somálci a
Súdánci do Etiopie, Ugandy, Keni a Čadu. O azyl je nejčastěji žádáno mimo jiné v USA,
Švédsku, Francii, Německu, Itálii. Mezi oblíbené destinace pro usazení patří Kanada, Austrálie,
Norsko či Finsko.37

4.1 Porušování lidských práv uprchlíků
K základnímu porušení lidských práv dochází už při situaci, která nutí osoby utíkat ze svých
domovů, protože život, svoboda i osobní bezpečnost člověka jsou výrazně v ohrožení při
násilných konfliktech.38 Uprchlíci kvůli těmto nebezpečím utíkají do jiných zemí, kde žádají o
azyl. Mnohdy však do své cílové destinace vůbec nedorazí, jelikož nešťastně zemřou během
své cesty. Tuto situaci jsme mohli pozorovat mimo jiné u případů ve Středozemním moři39 a
poblíž Austrálie40.
K dalšímu porušování lidských práv dochází po dosažení cílové destinace, kde uprchlíci žádají
o azyl, aby se stali uprchlíky de iure. Velkým problémem je snižující se ochota států přijímat
uprchlíky a řešit narůstající množství žádostí o azyl, a také snaha nenavyšovat finanční zátěž
z toho plynoucí. Výsledkem je tendence států komplikovat proces žádostí o azyl (někdy dochází
až téměř k zastavení vyřizování těchto žádostí,41 případně je jich kladně vyřízeno pouze

36

V Turecku se nachází více jak milion a půl syrských uprchlíků.
2015 UNHCR country operations profile – Turkey. The UN Refugee Agency [online]. 2015 [cit. 2015-07-14].
Dostupné z: http://www.unhcr.org/pages/49e48e0fa7f.html
37 Map of the Highway. International Association for Refugees [online]. 2015 [cit. 2015-07-14]. Dostupné z:
http://www.iafr.org/toolbox/map-of-the-highway
38 Jedná se tedy o porušení článku 3 Všeobecné deklarace lidských práv: „Každý má právo na život, svobodu a
osobní bezpečnost.“ Všeobecná deklarace lidských práv, op. cit.
39 KINGSLEY, Patrick; BONOMOLO, Alessandra; KIRCHGAESSNER, Stephanie. 700 migrants feared dead in
Mediterranean shipwreck. The Guardian [online]. 19.4.2015 [cit. 2015-07-16]. Dostupné z:
http://www.theguardian.com/world/2015/apr/19/700-migrants-feared-dead-mediterranean-shipwreck-worst-yet
40 Asylum seeker disaster north of Christmas Island. ABC News [online]. 21.6.2012 [cit. 2015-07-16]. Dostupné z:
http://www.abc.net.au/news/2012-06-21/asylum-seeker-disaster-north-of-christmas-island/4084894
41 V Rakousku došlo k zastavení zpracovávání žádostí o azyl kvůli vlivu na ostatní země EU při řešení této
problematiky.
BADER, Heinz-Peter. Austria stops processing asylum requests amid EU row. Reuters [online]. 13.6.2015 [cit.
2015-07-22]. Dostupné z: http://www.reuters.com/article/2015/06/13/us-europe-migrants-austriaidUSKBN0OT0AW20150613
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minimální množství42 a celkově je proces zdlouhavý43), což znepokojuje OSN již delší dobu.44
Někdy jsou zaváděna až přímo omezující opatření (např. belgická vláda do budoucna počítá
s přísnějšími opatřeními včetně detence)45 – velice náročné vízové požadavky nebo třeba
pokuty pro aerolinky s cestujícími bez potřebné dokumentace.46 Obecně dochází ke špatnému
zacházení s žadateli o azyl, kteří někdy ani nemohou vstoupit do dané země (např. v Maďarsku
je v plánu postavit plot na hranicích se Srbskem,47 Austrálie chce zastavit lodě pašeráků lodí
ještě před zakotvením u pobřeží).48 Stává se, že během samotného procesu vyřizování žádostí
o azyl jsou žadatelé vystavováni násilí (mj. v Austrálii49 či na Balkáně50), nepříjemným
výslechům či jsou drženi v nedůstojných podmínkách.

42

Např. v Japonsku bylo v roce 2014 schváleno jen 11 z celkových 5000 žádostí o azyl.
WILSON, Thomas. Japan accepts just 11 asylum seekers from record 5,000 applying in 2014. Reuters [online].
11. 3. 2015 [cit. 2015-07-16]. Dostupné z: http://www.reuters.com/article/2015/03/11/us-japan-immigrationidUSKBN0M70JN20150311
43 V Izraeli celý tento proces trvá dlouho a přináší nejisté výsledky.
LIOR, Ilan. Israel has examined only 250 out of 1,800 asylum requests – and approved none. Haaretz [online].
8.1.2014 [cit. 2015-07-22]. Dostupné z: http://www.haaretz.com/news/israel/.premium-1.567608
44 Fact Sheet No.20, Human Rights and Refugees. Office of the United Nations High Commissioner for Human
Rights [online]. 2000 [cit. 2015-07-16]. Dostupné z:
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet20en.pdf
45 V případě detence by se jednalo o zadržení dané osoby, dokud nebude její případ posouzen.
KHATTABI, Zakia; D’HAESE, Christoph; THIÉBAUT, Eric. Exposé d’orientation politique du secrétaire d’État à
l’Asile et la Migration, chargé de la Simplification administrative, adjoint au ministre de la Sécurité et de l’Intérieur
(partim: Asile et Migration). Chambre des Représentants de Belgique [online]. 4. 12. 2012 [cit. 2015-07-16].
Dostupné z: http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/0020/54K0020044.pdf
46 Fact Sheet No.20, Human Rights and Refugees, op. cit.
47 UN cites strong concerns over Hungarian border fence plan that could deter refugees and asylum-seekers. UN
News Centre [online]. 19. 6. 2015 [cit. 2015-08-22]. Dostupné z:
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=51201#.VdiqcyXtlBc
NOLAN, Daniel. Hungary orders 100-mile Serbia border fence to keep out migrants. The Telegraph [online]. 17.
6. 2015 [cit. 2015-07-16]. Dostupné z:
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/hungary/11680840/Hungary-orders-100-mile-Serbia-borderfence-to-keep-out-migrants.html
48 Australská vláda používá kontroverzní plán, dle něhož jsou již před pobřežím zastavovány lodě s pašeráky lidí.
Lidskoprávní organizace podrobily tento plán ale velké kritice kvůli nehumánnímu zacházení s žadateli o azyl.
Operation Sovereign Borders – The first six months. ABC News [online]. 2014 [cit. 2015-07-22]. Dostupné z:
http://www.abc.net.au/news/interactives/operation-sovereign-borders-the-first-6-months/
Statement by Legal Scholars Regarding the Situation Concerning Sri Lankan Asylum Seekers. Scribd [online].
7.7.2014 [cit. 2015-07-22]. Dostupné z: http://www.scribd.com/doc/232839245/Statement-by-Legal-ScholarsRegarding-the-Situation-Concerning-Sri-Lankan-Asylum-Seekers
49 UN finds Australia’s treatment of asylum seekers violates the Convention Against Torture. Human Rights Law
Centre [online]. 9. 3. 2015 [cit. 2015-07-16]. Dostupné z: http://hrlc.org.au/un-finds-australias-treatment-ofasylum-seekers-violates-the-convention-against-torture/
50 Balkans: Refugees and migrants beaten by police, left in legal limbo and failed by EU. Amnesty International
[online]. 7. 7. 2015 [cit. 2015-07-16]. Dostupné z: https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/07/balkansrefugees-and-migrants-beaten-by-police/
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Největším problémem je ale detence žadatelů o azyl, která může trvat i několik let.51 Během
detence uprchlíci často nemají přístup k soudu (mj. v Rusku, Číně, Thajsku či Turecku),52 a
mohou tak být zcela napospas imigračním úřadům.53 Samozřejmě během tohoto období nemají
svobodu pohybu a pobytu.54 Občas situace dojde tak daleko, že dané státy poruší zásadu nonrefoulement a uprchlíky vrátí do pro ně nebezpečných oblastí – nedávno došlo k takové situaci
v Thajsku a Austrálii.55
V některých případech uprchlíci mohou skončit v uprchlických táborech,56 kde jsou značně
omezováni a jsou jim upírána jejich práva. Uprchlíci jsou zde drženi v izolaci od zbytku
společnosti, nemohou pracovat a vydělávat si na živobytí,57 mají špatný přístup ke vzdělání,
mohou být snadno oběťmi diskriminace, xenofobie, obchodu s lidmi nebo násilného
rekrutování do ozbrojených složek.58 V některých případech může dojít až k útokům na osoby
v těchto táborech.59

51

How many people are in immigration detention in Australia?. Australian Human Rights Commission [online].
31. 5. 2015 [cit. 2015-07-16]. Dostupné z: https://www.humanrights.gov.au/immigration-detention-statistics
52 World Refugee Survey: 2009 – Refugee Rights Report Card. U.S. Committee for Refugees and Immigrants
[online]. 2009 [cit. 2015-07-16]. Dostupné z:
http://www.uscrirefugees.org/2010Website/5_Resources/5_5_Refugee_Warehousing/5_5_4_Archived_World_Ref
ugee_Surveys/5_5_4_7_World_Refugee_Survey_2009/5_5_4_7_3_Refugee%20Rights%20Report%20Cards/Repo
rtCard.pdf
53 DORAN, Matthew. Family remains in detention despite asylum claim being granted last year, Ombudsman’s
report find. NewsComAu [online]. 2. 6. 2015 [cit. 2015-07-16]. Dostupné z: http://www.abc.net.au/news/201506-02/families-held-in-detention-for-years-due-to-processing-delays/6513438
54 World Refugee Survey: 2009 – Refugee Rights Report Card, op. cit.
55 World Refugee Survey: 2009 – Refugee Rights Report Card, op. cit.
Thailand: 100 Ethnic Turks Forcibly Sent to China. Human Rights Watch [online]. 9. 7. 2015 [cit. 2015-07-16].
Dostupné z: https://www.hrw.org/news/2015/07/09/thailand-100-ethnic-turks-forcibly-sent-china
PHIPPS, Claire. Did Australia pay people-smugglers to turn back asylum seekers?. The Guardian [online]. 17. 6.
2015 [cit. 2015-07-16]. Dostupné z: http://www.theguardian.com/world/2015/jun/17/did-australia-pay-peoplesmugglers-to-turn-back-boats
56 World Refugee Survey 2009: Warehoused Refugee Populations (as of December 31, 2008). U.S. Committee for
Refugees and Immigrants [online]. 2010 [cit. 2015-07-14]. Dostupné z:
http://www.uscrirefugees.org/2010Website/5_Resources/5_5_Refugee_Warehousing/5_5_4_Archived_World_Ref
ugee_Surveys/5_5_4_7_World_Refugee_Survey_2009/5_5_4_7_1_Statistics/Warehoused_Refugee_Populations.p
df
57 Word Refugee Survey 2004: Warehousing Refugees: A Denial of Rights, a Waste of Humanity. U.S. Committee
for Refugees and Immigrants [online]. 2005 [cit. 2015-07-14]. Dostupné z:
http://www.uscrirefugees.org/2010Website/5_Resources/5_5_Refugee_Warehousing/5_5_1_Refugee_Warehousi
ng_FAQ/Warehousing_Refugees_A_Denial%20_of_Rights.pdf
58 Fact Sheet No.20, Human Rights and Refugees, op. cit.
59 State Of Syrian Refugee Camp Under ISIS Attack Is ’Beyond Inhumane,’ UN Official Says. The World Post
[online]. 4. 6. 2015 [cit. 2015-07-16]. Dostupné z: http://www.huffingtonpost.com/2015/04/06/yarmouk-campisis_n_7009888.html
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4.2 Kroky OSN pro zlepšení postavení uprchlíků
Hlavní agendou OSN v tomto ohledu je pomoc konkrétním osobám v nouzi, tudíž už v roce
1950 byla založena speciální agentura OSN na pomoc uprchlíkům, Úřad vysokého komisaře
OSN pro uprchlíky (UNHCR). Cílem této organizace je v prvé řadě zabezpečit základní práva
uprchlíků, dále pak koordinace mezinárodní činnosti na ochranu uprchlíků a snaha pomoci
uprchlíkům usadit se v novém státě, případně se vrátit do země svého původu. UNHCR se
snaží najít dlouhodobá řešení v souladu s Rozvojovými cíli tisíciletí (MDG)60, vytvořit vhodnou
alternativu k uprchlickým táborům, připravit řešení pro krizové situace či zefektivnit proces
vyřizování žádostí o azyl.
UNHCR je hlavní orgán zabývající se uprchlickou problematikou, ale často spolupracuje
s ostatními tělesy OSN, jako jsou např. Dětský fond Organizace spojených národů (UNICEF),
Světová zdravotnická organizace (WHO) nebo Světový potravinový program (WFP).61 Dále také
spolupracuje s jinými mezinárodními organizacemi jako je např. Mezinárodní organizace pro
migraci (IOM), Mezinárodní výbor Červeného kříže (ICRC) či Mezinárodní federace společnosti
Červeného kříže a Červeného půlměsíce (IFRC).
V čele UNHCR stojí vysoký komisař António Guterres z Portugalska, který řídí tuto agenturu
s více než 7500 zaměstnanci, která pomáhá více jak 33 miliónům osob. UNHCR tak patří mezi
největší humanitární organizace na světě. Kromě vysokého komisaře ji také reprezentují tzv.
vyslanci dobré vůle. Jedná se o známé osobnosti, které využívají své popularity a vlivu a šíří
tak povědomí o práci UNHCR. Jde například o italského módního návrháře Giorgia Armaniho
či americkou herečku Angelinu Jolie. UNHCR za svou práci dvakrát obdržela Nobelovu cenu
míru v letech 1954 a 1981.
UNHCR pomáhá uprchlíkům dosáhnout klidného života třemi způsoby.62 Jedná se o návrat do
vlasti, usazení se v zemi, kde uprchlík požádal o azyl nebo usazení se v jiné zemi, která je

60

Program, který má stanovením 8 základních cílů překonat nejzásadnější problémy rozvojového světa. Přijat byl
v roce 2000 podpisem Miléniové deklarace s datem splnění do roku 2015. Jako nástupce tohoto projektu přijdou
Udržitelné cíle tisíciletí (Sustainable Development Goals, SDG).
About MDGs – What are they. UN Millennium Project [online]. 2006 [cit. 2015-08-22]. Dostupné z:
http://www.unmillenniumproject.org/goals/
61 Dále také s Úřadem pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA), Rozvojovým programem OSN (UNDP),
Světovým programem OSN pro HIV/AIDS (UNAIDS) nebo s Úřadem vysokého komisaře OSN pro lidská práva
(OHCHR).
Self-Study Module 1: An Introduction to International Protection. Protecting Persons of Concern to UNHCR.
Refworld [online]. 1. 8. 2005 [cit. 2015-07-14]. Dostupné z: http://www.refworld.org/cgibin/texis/vtx/rwmain?docid=4214cb4f2
62 Tato tři řešení byla nastíněna v Statutu UNHCR přijatého Valným shromážděním OSN v rezoluci 428 (V) z roku
1950.
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ochotna uprchlíky přijmout. Avšak pouze malé procento států se podílí na programu přijímání
uprchlíků pro dlouhodobý pobyt,63 tudíž počet uprchlíků v tomto programu v roce 2014 jen
lehce překročil 100 000 osob.64 V roce 2014 se tohoto programu účastnilo 30 zemí, mj. USA,
Kanada, Finsko, Švédsko, Austrálie, Nizozemsko či Nový Zéland.65 Snaha UNHCR směřuje tedy
k ostatním státům pro spolupráci a přijímaní osob v nouzi,66 protože zatím není pomoc
poskytnuta všem osobám, které ji potřebují. Obecně se dá říci, že snažení této organizace
směřuje státy k dodržování základních uprchlických konvencí (stále totiž dochází k jejich
porušování)67 a ke spolupráci s ní při řešení uprchlických situací68 (např. ochrana uprchlíků
v daných oblastích,69 řešení krizových situací70 či tvorba národních zákonů71).

5 Závěr
S počtem uprchlíků blížícím se 60 miliónům narůstajícím každý den se stále významnějším jeví
efektivní a univerzální proces řešení této problematiky. Tisíce osob přebývají v táborech, kde
jejich životní podmínky nedosahují požadovaných standardů. Mnoho osob se musí vydávat na
strastiplné cesty, aby si vůbec zachránilo holý život. Navíc v poslední době narůstá počet
případů porušování lidských práv uprchlíků po celém světě. Je tedy nutné, aby mezinárodní
společenství v čele s Radou pro lidská práva přišlo s nějakým univerzálně použitelným plánem
pro zlepšení současného postavení uprchlíků.

Statute of the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees. The UN Refugee Agency [online].
1.10.2010 [cit. 2015-07-23]. Dostupné z: http://www.unhcr.org/3b66c39e1.html
63 Resettlement – A New Beginning in a Third Country. The UN Refugee Agency [online]. 2015 [cit. 2015-07-23].
Dostupné z: http://www.unhcr.org/pages/4a16b1676.html
64 Tamtéž.
65 Resettlement Fact Sheet 2014. The UN Refugee Agency [online]. 2015 [cit. 2015-08-22]. Dostupné z:
http://www.unhcr.org/524c31a09.html
Frequently Asked Questions about Resettlement. The UN Refugee Agency [online]. 1. 5. 2012 [cit. 2015-08-22].
Dostupné z: http://www.unhcr.org/4ac0873d6.pdf
66 Refugees – Overview of forced displacement. Resources for Speakers on Global Issues [online]. 2015 [cit.
2015-07-23]. Dostupné z:
http://www.un.org/en/globalissues/briefingpapers/refugees/overviewofforceddisplacement.html
67 LAUGHLAND, Oliver. UN refugee agency condemns Australia’s offshore detention regime. The Guardian
[online]. 26. 11. 2013 [cit. 2015-07-23]. Dostupné z: http://www.theguardian.com/world/2013/nov/26/unrefugee-agency-condemns-australias-offshore-detention-regime
68 UN agency implements strategy to conclude three refugee crises is Africa. UN News Centre [online]. 7. 2. 2012
[cit. 2015-07-23]. Dostupné z: http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=41163#.VbDpWqTtlBc
69 Ten point plan of action for refugee protection and mixed migration for countries along the eastern and
southeastern borders of European Union member states. The UN Refugee Agency [online]. 29.6.2007 [cit. 201507-23]. Dostupné z: http://www.unhcr.org/4688b4af2.html
70 UNHCR launches emergency operation to improve conditions for refugees and asylum seekers in Bulgaria. The
UN Refugee Agency [online]. 6. 12. 2013 [cit. 2015-07-23]. Dostupné z: http://www.unhcr.org/52a1bad09.html
71 Estonia: The United Nations High Commissioner for Refugees observations on the proposed amendments to
the Act on Granting International Protection to Aliens. Refworld [online]. 1. 2. 2013 [cit. 2015-07-23]. Dostupné
z: http://www.refworld.org/publisher,UNHCR,NATLEGCOMMENTS,EST,5124f7b92,0.html
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Otázky pro delegáty


Ratifikoval váš stát Úmluvu o právním postavení uprchlíků a Protokol týkající se této
úmluvy?



Dochází k uprchlictví z vaší země?



Je vaše země častou destinací pro uprchlíky?



Jak probíhá proces vyřizování žádostí o azyl ve vašem státě?



Jaký je postoj vašeho státu vůči imigrantům a uprchlíkům?



Jaké státy mají podobný a jaké odlišný postoj k uprchlictví jako váš stát?



Jakou má váš stát vizi konkrétního řešení otázky uprchlictví na celosvětové úrovni?
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