
 

 

 

Význam solidarity 
 

Středoevropský seminář o překonání bariér mezi novými a „starými“ členskými 

státy EU na poli ochrany uprchlíků 
Praha, 23. května 2018, Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1 

 
Oslava stého výročí nezávislosti Československa je velkou příležitostí připomenout si základní 

hodnoty našeho státu a dalších zemí střední Evropy a základní hodnoty na kterých byla založena 

Evropská unie. Jednou z klíčových hodnot EU a moderních států je solidarita, která byla často 

zmiňována od začátku uprchlické krize v roce 2015, ale ne vždy byla v Evropě pochopena ve stejném 

smyslu. Díky podpoře od nadace Friedrich-Ebert-Stiftung zveme do Prahy přední experty na azylovou 

problematiku z Rakouska, Německa, Švýcarska, Polska, Maďarska, Slovenska a Česka, s cílem 

diskutovat o různých pohledech na solidaritu a rozdílných významech solidarity v současné Evropě. 

Naším cílem je najít společné pochopení a možné budoucí směřování Společného evropského 

azylového systému. Seminář je organizován Organizací pro pomoc uprchlíkům (OPU) ve spolupráci 

s členy agentur Evropské rady pro uprchlíky a exulanty (ECRE) a UNHCR. Děkujeme Zastoupení 

Evropské komise v Praze za poskytnutí prostor pro tuto akci. 

 

 

Program:  začátek ve 12:30, zakončení v 17:00  

  

Zahájení: Martin Rozumek, ředitel OPU, a Thomas Oellermann, FES Praha 

 

a) Rozdílné významy solidarity s uprchlíky ve Střední Evropě 

- česká finanční a technická solidarita během a po uprchlické krizi (Ministerstvo vnitra ČR, 

odbor azylové a migrační politiky) 

- švýcarská solidarita během a po uprchlické krizi (Adriana Romer, OSAR) 

- slovenská solidarita v a po uprchlické krizi (Zuzana Števulová, Liga za ľudské práva) 

- německé „wir schaffen das“ – realita integrace uprchlíků v Německu (Bernward Ostrop, 

Caritas Berlin) 

 

b) Solidarita EU nebo „solidarita“ se státy na hranicích EU a za nimi 

- evropská solidarita: nová koalice ochotných (Karl Kopp, Pro Asyl, Frankfurt) 

- polská solidarita s uprchlíky v současnosti (Ewa Ostaszewska-Źuk, HFHR) 

- pohled do Středomoří a Afriky: otázka externalizace ochrany uprchlíků (Nagette 

Belgacem, UNHCR) 

Solidarita jako jedna z klíčových hodnot ve Smlouvě o EU a jejích členských států Gesine Schwan – 

německá politoložka a bývalá kandidátka na prezidenta, Humboldt-Viadrina Governance Platform 

  

c) Panelová debata o možném společném přístupu k budoucnosti Evropského azylového systému 

a solidarity: úvodní vstup za účasti UNHCR, ECRE, G. Schwan a expertů ze Střední Evropy 

Registrujte se, prosím, na adrese marketa.hrusovska@opu.cz 
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