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TOP 09: Pomozme potřebným, trvejme však 

na dodržování pravidel 

TOP 09 TRVÁ NA TOM, ŽE ČESKÁ REPUBLIKA MUSÍ BÝT SOLIDÁRNÍ A POMÁHAT V SOUČASNÉ MIGRAČNÍ 

KRIZI. ZÁROVEŇ JE NUTNÉ VYŽADOVAT DODRŽOVÁNÍ PRÁVA A PRAVIDEL. PLATNÉ ZÁKONY MUSÍME 

DODRŽOVAT MY, NAŠI SOUSEDÉ I TI, KTEŘÍ K NÁM PŘICHÁZEJÍ. NENECHEJME SE VYSTRAŠIT. NEBEZPEČNÍ 

JSOU I TI, KTEŘÍ VYVOLÁVAJÍ HYSTERII, I TI, KTEŘÍ NEZODPOVĚDNĚ ZAPOMÍNAJÍ NA PRÁVO A PLATNÉ 

ZÁKONY. 

TOP 09 se problémem migrační krize a s ní spojenými důsledky zabývá od loňského roku, v lednu letošního 
roku vyzvala vládu, aby se na vlnu migrantů začala připravovat a zveřejnila také svůj postoj k očekávanému 
narušení společných hranic Evropy. V tuto chvíli jasně odpovídáme na výzvy, které před námi stojí.  

• Každý, kdo čelí politickému útlaku nebo prchá před válečným konfliktem, má právo na spravedlivý 

přístup, mezinárodní ochranu a také na důstojné lidské zacházení, třebaže potřebným sítem pro 

udělení azylu ve vybrané zemi neprojde a bude vrácen zpět. S ohledem na naše lidství musí všichni 

migranti dostat nejnutnější pomoc. Ale tuto pomoc je nutné poskytovat také v zemích, které jsou 

nejvíce zasaženy uprchlickou krizí.  

• Chceme pomoci všem, kteří to doopravdy potřebují. Ale trvale se usídlit v ČR mají mít možnost jen 

lidé, kteří budou ochotni sdílet a respektovat naše hodnoty a zákony. Z migrantů jsou to zejména 

blízkovýchodní křesťané, Jezídé a egyptští Koptové, kteří patří k nejpronásledovanějším 

a nejohroženějším skupinám v regionu a u nichž je pravděpodobnost úspěšné integrace. 

• V souvislosti se současnou migrační krizí je třeba bránit projevům rasismu a xenofobie všemi 

zákonnými prostředky. Tyto nálady živí nejen protiislamistická hnutí, ale i jednotlivé výroky některých 

politiků a bohužel také prezidenta republiky. Petice proti imigraci zásadně odmítáme.  

• Nejsme příznivci povinných kvót v rámci Evropské unie. Zároveň však dodáváme, že desetimilionová 

ČR se umí postarat o několik tisíc uprchlíků, aniž by jí to musel někdo administrativně nařizovat. 

Věříme, že jako bohatá a demokratická země jsme schopni se postarat o uprchlíky, jejichž množství si 

ale určíme sami a kteří budou respektovat současné platné zákony.  
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