
Evropská Afrika - azylové řízení s lidskou tváří 
Projektové teze určené k diskusi, doplnění a rozpracování

Preambule
Evropa se dlouhodobě potýká s ilegální imigrací, masovými žádostmi o azyl, objektivní
nemožností kvalitně a dlouhodobě pracovat s azylanty a zajistit následně reálnou inkluzi a
integraci imigrantů, kteří splní podmínky udělení azylu, do evropské společnosti. 

Integrace  tak  velkého  množství  uprchlíků  v  takovém  čase,  aby  integrace  mohla  být
úspěšná,  je  s  největší  pravděpodobností  nereálná,  ekonomicky  velmi  nákladná.  A
vzhledem  k  naprosto  odlišnému  sociálnímu  (nedostatečné  vzdělání),  ekonomickému,
kulturnímu původu azylantů bude velmi riskantní také pro dlouhodobou stabilitu evropské
společnosti, jejich hodnot, kultury, ekonomiky apod.

Je velmi diskutabilní, zda pragmatické důvody, které svědčí pro přijímání imigrantů, jako je
především stárnutí  evropské populace, předčí svým přínosem problémy, které s sebou
současná divoká imigrace přináší, a to jak po stránce ekonomické, tak po stránce politické
a společenské stability Evropy. Proto by imigrace měla probíhat plánovaně s přihlédnutím
na kulturní, sociální zázemí azylantů.

Ilegální  imigrace  již  několik  let  se  stoupající  intenzitou  negativně  ovlivňuje  stabilitu
občanské společnosti, demokracii i politické klima v jednotlivých státech i celé EU.

Někteří  z  azylantů  jsou  uprchlíci  před  válečným konfliktem v  Sýrii,  další  hledají  lepší
podmínky pro svůj život, než jaké panují v jejich mateřských zemích. 

Spolu s běžnou populací pronikají  do Evropy islámští náboženští  fanatikové, kteří dále
ovlivňují  především  nepůvodní  Evropany,  a  vytváří  se  tak  výbušné  prostředí  ve
společnosti,  které  může  nečekaně  vyústit  v  reálné  občanské  potyčky,  nepokoje  a
ozbrojené konflikty s fatálním dopadem na demokratické a humanitní standardy Evropy. 

Jednou z cest,  jak  snížit  napětí  v  Evropě,  jednotlivých členských státech,  je  vyřizovat
azylové řízení mimo území EU. 

V  takovém případě  nevznikají  tak  silné  společenské  tenze  na  místní,  ale  i  národní  a
evropské úrovni,  protože nemůže dojít  k tomu, že azylanti  budu legálně nebo ilegálně
tvořit uzavřené komunity v rámci většinové společnosti. Ghetta, ze kterých není v podstatě
úniku, ve kterých nemůže být reálná pozitivní budoucnost a která jsou živnou půdou pro
získávání aktivních i pasivních sympatizantů islamistů. 

Vytvoření hotspotů vně EU, které by ale měly zakomponované prvky evropských hodnot a
běžně  funkčních  řešení  v  evropské  společnosti,  není  segregační.  Naopak.  Umožní
bezpečně a relativně kvalitně žit život příchozích v rámci psaných i nepsaných pravidel a
zákonů EU. 

EU a členské státy by se podílely na zřízení a správně těchto komunit. Využít lze např.
zkušeností z činností národních PRT v Afghánistánu. 

Zřízení, bezpečnost, investice do infrastruktury, případně azylové řízení  by byly právem a
povinností EU.



Správa  hotspotu,  právní  rámec fungovaní  by mohl  být  v  gesci  jednotlivého členského
státu, který by hotspot spravoval v oblasti samosprávy, školství, zdravotnictví a sociální
služby,  průběžné  budování  hotspotu  z  evropských  prostředků,  organizace  pracovní
činnosti, atd.

Celý proces bude nákladný, náročný na logistiku, lidské zdroje, avšak jako nástroj může
napomoci  účinně  regulovat  vlnu  imigrace  do  Evropy  a  nezakládat  ohniska  napětí  ve
stávající evropské společnosti – městech a obcích, ale naopak je např. formou repatriace
části nelegálních imigrantů z EU do těchto hotspotů snižovat a působit i preventivně na
dosud příchozí migranty - žadatele o azyl. 

Finanční  náklady  budou  nemalé,  avšak  ve  srovnání  s  náklady,  které  jsou  nyní   a
dlouhodobě budou vynakládány na řešení každodenního života imigrantů ve státech EU
včetně  všech možných externalit s tím spojených, by mohly  být z logiky věci nižší.

Půjde o složitý  diplomatický proces především na úrovni EU, který je však klíčový pro
řešení celé myšlenky. 

Měla by se zde uplatnit nikoliv síla, ale váha celé EU a schopnost participace členských
států na konkrétním chodu takových komunit. 

EU by mohla tímto způsobem z krize vyjít jako organizace, která je schopná aktivně řešit
problémy a posílit své postavení v mezinárodním kontextu.

Základní atributy
Hot spot bude v podstatě město, komunita, které bude vybudováno dle parametrů, které
umožní obyvatelům jednak bezpečně přežívat a zároveň některým nabídne možnost být
platným členem společnosti, pracovat no sobě a vstřebávat evropské hodnoty. Výsledkem
aktivit a činností jednotlivců může být modrá karta opravňující emigraci do Evropy. Nebo
naopak vyhoštění mimo tuto komunitu v souladu s dohodami učiněnými s hostitelským
státem. 

Lokalizace
Hotspoty by měly být lokalizovány v Africe - Libyi,  případně dalších vhodných státech,
Syrii,  Turecku  a  to  na  základě  mezinárodně  smluvního  smluvního  základu  -  např.
pronájmu  území  EU.  Nejlépe  území  v  rozsahu  desítek  a  stovek  km2,  která  nejsou
urbanizovaná a nezavdají tak příčiny pro nesouhlas a odpor domácích obyvatel.

Financování
EU:  Výstavba  infrastruktury,  zajištění  vnější  i  vnitřní  bezpečnosti,  přímé  náklady  na
fungování  hotspotu, atd.
Členský stát, státy: Personální zajištění samosprávy území, školství, zdravotnictví, práce s
obyvateli hotspotu atd.

Bezpečnost
EU vytvoří ze všech členských státu sbor, který bude schopen účinně zajistit vnější i vnitřní
bezpečnost ve spolupráci se státem, na jehož území se hotspot bude nacházet.



Základní infrastruktura
Vybudují  se  vodovody,  kanalizace,  komunikace,  domy,  školy,  nemocnice,  odsolovací
zařízení… Na realizaci se budou podílet především firmy z členských států, které budou
hot  spot  spravovat.  Hostitelský  stát  může  být  významným  subdodavatelem  materiálu,
pracovníků,  aby  i  on  měl  ekonomický  a  sociální   profit  z  hotspotu  pro  maximální
dlouhodobou stabilizaci situace.

Veřejná správa
Základem veřejné správy budou zkušené osoby z řad především lokálních politiků (nejen)
ze spravující země, nevládních humanitárních pracovníků, vybraných obyvatel hotspotu -
elit mezi migranty a uprchlíky. 

Tímto způsobem by měli obyvatelé získávat základní povědomí o evropských hodnotách,
o nekonfliktních způsobech komunikace a řešení problémů a odlišností  v názorech, ve
způsobech  veřejné  správy  a  zároveň  se  na  nich  podílet  jako  nezbytnosti  pro  řádné
fungování hotspotu.

V této oblasti mohou významně pomoci organizace národních i evropských rozměrů. Od
např.  SMO CR, po CoR, CEMR. Identifikovat  vhodné pracovníky pro vedení a správu
hotspotu, pomahat při komunikaci, atd. 

Pracovní příležitosti
Veškeré  možné  pracovní  činnosti  související  se  správou  a  rozvojem  hotspotu  budou
vykonávány  především  obyvateli  hotspotu  -  žadateli  o  azyl.  Z  ekonomických  i
sociologických důvodů. Obyvatelé si  budou moci  legálně vydělat prostředky a zároveň
získat kvalifikace i pracovní a sociální návyky a pracovní historii včetně např. doporučení
nutných pro uplatnění na pracovním trhu EU v případě získání modré karty.

Školství a osvěta
Základní  kámen  fungování  hotsportu.  Mělo  by  systematicky  učit  děti  i  dospělé  všem
znalostem, aby se z dětí nestaly nevzdělaní lidé, ztracená generace. 
Těžiště výuky by měl být především v roli humanitárních organizací a spočívat ve výuce
jazyka  -  ků,  o  způsobech  evropského  soužití  a  hodnotách  (včetně  prevence  chorob,
vztahů  evropských  žen  a  mužů  -  sexuálního  soužití,  hygieny  na  úrovni  evropských
standardů,  ...),  bezpodmínečné  náboženské  tolerantnosti  a  vnímání  náboženství  jako
osobní potřeby, nikoliv společenského řádu. 

Zdravotnictví a sociální služby
Základní zdravotnická a sociální péče by měla být poskytována v součinnosti nevládních
organizací jako jsou Lékaři bez hranic, spravujícím státem, resp. evropskými státy atd. 
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