2. Přesídlení skupiny barmských uprchlíků z Malajsie
v rámci pilotního přesídlovacího programu
Malajsie patří dlouhodobě k cílovým zemím barmských uprchlíků. Jejich postavení
v zemi je však velice problematické, neboť Malajsie není signatářem Úmluvy o právním
postavení uprchlíků ze dne 28. července 1951, a nezajišťuje tak uprchlíkům přístup
k základním lidským, sociálním, kulturním a ekonomickým právům. V zemi pracuje kancelář
Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (dále jen „UNHCR“), s jejíž pomocí nejvíce
zranitelné skupiny těchto uprchlíků nacházejí útočiště prostřednictvím přesídlení ve třetích
zemích.
UNHCR se velmi zasazuje o přesídlování příslušníků etnické skupiny Činů,
národnostní menšiny, která se hlásí ke křesťanské víře. Tato menšina je v Barmě/Myanmaru
vystavena ze strany vojenského režimu a armády hrubému porušování lidských práv
a zneužívání moci. Z tohoto důvodu budou klíčovým hlediskem pro výběr osob pro přesídlení
aspekty humanitárního charakteru. Barma/Myanmar je dlouhodobě jednou z priorit české
zahraniční politiky a česká politická reprezentace se vysoce angažuje v podpoře tamního
demokratického hnutí. Etnická menšina Činů se navíc v cílových zemích osvědčila jako
adaptabilní s vysokou schopností integrace v novém prostředí. Také z tohoto důvodu se
skupina několika rodin (cca 20-30 osob) těchto barmských uprchlíků jeví jako maximálně
vhodná skupina pro realizaci pilotního přesídlovacího projektu, na jehož základě by byly
definovány budoucí možnosti České republiky v této oblasti.
Předpokládané výdaje na realizaci přesídlení skupiny barmských uprchlíků budou
pokrývat tři základní okruhy aktivit.
Jedná se zaprvé o zajištění nutných předodjezdových procedur v zemi původu,
zejména vedení pohovorů s danými osobami s cílem ověření, doplnění a rozšíření azylově
relevantních informací uvedených ve spisu UNHCR, finalizaci výběru osob pro přesídlení do
České republiky a jejich předodjezdové kulturně-orientační školení, které umožní předat
daným osobám základní informace o tom, co mohou od přesídlení do České republiky
očekávat a v jakém rozsahu jim bude po příjezdu poskytnuta asistence. Tímto způsobem je
možné eliminovat jejich případná přehnaná očekávání a další nedorozumění, která by mohla
vzniknout z důvodu nedostatku informací a ohrozit celý integrační proces. Součástí
předodjezdových opatření je také zajištění nezbytné zdravotní dokumentace.
Zadruhé bude z daných prostředků zajištěn transfer do České republiky ve spolupráci
s Mezinárodní organizací pro migraci, která má pro tyto účely dojednány výhodné přepravní
tarify a která je schopna zajistit asistenci při odletu ze země aktuálního pobytu i ve všech
případných tranzitních místech.
Zatřetí budou uvedené prostředky využity na zajištění potřebné popříjezdové
asistence, která napomůže této skupině osob etablovat se v novém prostředí a postupně se
zapojit do běžného života v české společnosti. Výsledkem bude schopnost samostatného
života a plnohodnotného zapojení dospělých na trh práce a dětí do vzdělávacího systému
České republiky.
Celkové náklady byly vyčísleny na 2 000 tisíc Kč.

