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VIAC AKO 100 ORGANIZÁCIÍ VYZÝVA URSULU VON DER LEYEN ABY ZASTAVILA KRIMINALIZÁCIU 

SOLIDARITY S MIGRANTMI A MIGRANTKAMI.  

Viac ako 100 nezávislých organizácií vyzývajú novú Európsku komisiu aby zastavila kriminalizáciu 

solidarity s migrantmi a migrantkami v Európe. S týmto cieľom dnes publikovali spoločné vyhlásenie.  

Organizácie sa obracajú na Európsku komisiu a jej novozvolenú predsedníčku Ursulu Von der Leyen 

s výzvou na reformu Smernice EÚ ktorá definuje napomáhanie neoprávneného vstupu, tranzitu 

a bydlisku a ktorá umožňuje členským štátom kriminalizovať humanitárnu pomoc.  

Organizácie, ktoré výzvu podpísali, zdôrazňujú: „Väčšina vyšetrovaní a trestných konaní vychádza 

z vágnej definície trestného činu v tejto smernici, ktorý dostatočne nerozlišuje medzi pašovaním ľudí 

a humanitárnou prácou. Ale Európska komisia doteraz nechcela uznať prepojenie medzi textom 

smernice a kriminalizáciou solidarity.“ 

Výzva odkazuje aj na najnovšiu štúdiu platformy ReSOMA, ktorá zistila, že až 158 Európanov 

a Európaniek čelili od roku 2015 kriminalizácii za pomoc migrantom a migrantkám. Podľa organizácií: 

„Cieľom kriminalizácie sú dobrovoľníci, aktivisti, mimovládne organizácie, členovia posádky lodí, 

príbuzní migrantov a migrantiek, ale aj novinári, starostovia a kňazi. Nedávne zatknutie kapitánky 

lode Sea Watch 3 Caroly Rackete je posledným príkladom toho, ako je ľuďom vyčítané, že zachraňujú 

životy migrantov a migrantiek a že poskytujú humanitárnu pomoc, ktorú nechcú alebo nemôžu 

poskytovať členské štáty, napriek tomu, že im táto povinnosť vyplýva z medzinárodného a EÚ práva.“  

KONIEC 

Poznámky: 

 Organizácie, ktoré sa pridali k tomuto vyhláseniu sú organizácie, ktoré pracujú v oblasti 

ľudských práv a humanitárnej pomoci. 

 Úplný zoznam podporujúcich organizácií je súčasťou spoločného vyhlásenia 

Kontakt pre médiá:  

 Pre informácie o spoločnom vyhlásení a o tom, ako sa vyvíjala kriminalizácia solidarity 

v Európe, kontaktujte prosím p. Gianluca Cesaro na gianluca.cesaro@picum.org  alebo 

telefonicky na +32 488 60 76 21 

 Pre informácie o spoločnom vyhlásení a o výskume siete ReSOMA, prosím kontaktujte pána 

Hind Sharif na hsharif@migpolgroup.com  alebo na 02 230 59 30  a pani Lina Vosyliūtė na 

lina.vosyliute@ceps.eu  
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