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BALKÁNSKÁ TRASA DO EVROPY

Egypt
o zpočátku dobré vztahy
o po pádu Mursího – nepřátelské vztahy

k uprchlíkům, potřeba víz, …

Turecko
o Úmluva o právním postavení uprchlíků

- status uprchlíka jen pro uprchlíky
událostí v Evropě

o otevřené hranice
o 70 % uprchlíků mimo tábory (v r. 2014)

– špatné podmínky

Libanon a Jordánsko
o volně otevřené hranice
o postupně změna přístupu – odpor

převážně šíitů a křesťanů (uprchlíci
převážně sunnité)

o vláda odmítla otevřít nové uprchlické
tábory

o hranice zůstaly otevřené → další přísun
uprchlíků

o v Jordánsku potřeba pracovního
povolení

MIGRAČNÍ POLITIKA

EU
o snaha uprchlíků o posun z Řecka

květen 2015 – Evropská komise –
systém kvót

o plán splněn minimálně
o stavba plotu v Maďarsku
o přesun do Německa (A. Merkelová

ohlásila otevření hranic) a Švédska
(2015) → zavření „Balkánské cesty“ v
r. 2016 (zpět do TUR)

o odpor proti kvótám – Slovensko,
Česko…

2017 – omezení 
vstupu migrantů 
(nejen) ze Sýrie do 
USA (Trump) a zákaz 
vstupu na 90 dní

ROZMÍSTĚNÍ SYRSKÝCH UPRCHLÍKŮ V SOUSEDNÍCH ZEMÍCH
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o po začátku konfliktu vnitřní migrace střední
vrstvy (vzdělaní) – hlavní oponenti režimu →
do měst ovládaných povstalci

o hlavní cílové země po začátku konfliktu:
Libanon, Jordánsko, Irák, Turecko, Egypt

o pouze malá část žádá o azyl v Evropě (2013) –
2,4 % - hlavně Německo a Švédsko

o více než 80 % registrovaných uprchlíků v
sousedních zemích žije v komunitách a ve
městech (ne v uprchlických táborech) →
problémy s vodou, zdravotní péčí, bydlením…

o celkem dodnes 6,7 mil. uprchlíků 7,6 mil.
vnitřně vysídlených (v r. 2014)
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