
Vážený pane premiére, vážení ministři, vážené ministryně, vážení členové a členky
zákonodárného sboru,

obracíme se na Vás ve věci přesídlovacího programu pro afghánské
spolupracovníky armádní a civilní mise České republiky v Afghánistánu.

Armáda České republiky již opustila území Afghánistánu, situace v zemi je velmi
nestabilní, hnutí Taliban nabývá na moci a obsazuje stále větší území. Afghánští
tlumočníci a další spolupracovníci české mise a jejich rodiny jsou v přímém ohrožení
života z důvodu spolupráce s Armádou České republiky. Celá řada spolupracovníků
české armády v Afghánistánu se obrací na veteránské i lidskoprávní organizace v
České republice se žádostí o pomoc, neboť se bojí o život svůj a své rodiny.

Jsme přesvědčení, že je povinností České republiky, jako sebevědomého
suverénního státu, dostát svým lidskoprávním a bezpečnostním závazkům a
nabídnout afghánským spolupracovníkům a jejich rodinám, kteří několik let
poskytovali našim vojákům a civilním pracovníkům neocenitelné služby, bezpečné
útočiště před pronásledováním. Je naší odpovědností tyto lidi zachránit a nabídnout
jim azyl a podporu v integraci do české společnosti. Jediným možným řešením je
neprodleně spustit transparentní přesídlovací program. Takový program v
minulosti Česká republika již realizovala, má tedy zkušenost a nástroje, jak efektivně
situaci řešit. Jedná se o zásadní věc, která nesnese odkladu, neboť později již
nemusí být tito lidé naživu. Organizace občanské společnosti - ať již veteránské či
poskytující podporu cizincům v integraci - jsou připraveny poskytnout těmto
příchozím své služby a na celém programu se na území ČR aktivně podílet.

Apelujeme na členy a členky vlády, poslance a poslankyně, senátory a senátorky,
aby ve věci ochrany životů lidí, kteří pracovali pro Českou republiku, odložili politické
neshody, předvolební boj, a společně zajistili bezpečné přesídlení našich
spolupracovníků z Afghánistánu.

Signatáři:

Veřejně činné osobnosti:

Petr Pavel, bývalý armádní generál; Václav Malý, biskup; Dana Němcová,
psycholožka / bývalá mluvčí Charty 77; Tomáš Petříček, výzkumník / bývalý ministr
zahraničních věcí; Karol Sidon, rabín; Václav Marhoul, režisér; David Vávra,
architekt; Iva Janžurová, herečka; Jiří Suchý, herec; Jan Svěrák, režisér; Ondřej
Vetchý, herec; Ondřej Trojan, režisér / producent; Milan Šteindler, herec; Jan
Hřebejk, režisér; Tomáš Hanák, herec; Jaroslav Róna, výtvarník; Vladimír
Smutný, kameraman; Anna Grušová, překladatelka / zakladatelka Poradny pro
uprchlíky; Daniel Fajfr, emeritní předseda Rady církve bratrské a Ekumenické rady
církví; Pavel Pokorný, 1. náměstek synodního seniora Českobratrské církve
evangelické; Mikuláš Vymětal, farář ČCE; Petra Vytejčková, advokátka; Martin



Šaroch, právník; Aleš Giao Hanek, Hate Crime Officer OSCE Office for Democratic
Institutions and Human Rights; Robert Nebřenský, herec / hudebník; Tereza
Lexová, herečka; Václav Hašek, scénárista; Václav Veselý, herec / hostinský;

Veteráni a vojáci z povolání:

Lumír Němec, Miloš Bohoněk, Rastislav Krkoška, Josef Česal, David Mikoláš, Jan
Vanický, Lukáš Rejnek, Aleš Veselý, Pavel Svoboda, Farhad Muqamzada, Pavel
Libich, Jan Fiala, Michael Šnajdar, Jan Reindl, Andrea Franzlova, Vít Kratochvíl,
Daniel Píša, Jakub Šimák, Romana Musilová, Jan Matoušek, Mirwais Hashimi, Jiří
Weiss, Boris Sýkora, Ivana Valenová, Irena Madajová, Jan Kristiňák, Jakub
Plešinger, Pavel Plško

Organizace:

Miroslava Pašková, předsedkyně Spolku VLČÍ MÁKY

Magda Faltová, ředitelka Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s.

Martin Rozumek, ředitel Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s.

Kristýna Titěrová, ředitelka Meta, o.p.s.–společnost pro příležitosti mladých migrantů

Michaela Davidová, ředitelka Most pro, o.p.s.

Tereza Knihová, předsedkyně správní rady Nadačního fondu Ozbrojených složek ČR

Markéta Hronková, ředitelka organizace La Strada Česká republika, o.p.s.

Linda Sokačová, ředitelka Amnesty International Česká republika, z.s.

Petr Papoušek, předseda Federace židovských obcí v České republice

Andrea Krchová, ředitelka Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty

Radomír Špinka, ředitel ADRA, o.p.s.

Alexandr Zpěvák, ředitel InBáze, z.s.

Marta Malá, Michal Klíma, Nadační fond obětem holocaustu

Jana Raila Hlavsová, zakládající členka spolku Nevzdáme se nikdy - Spolku přátel
druhoválečného odboje

Klára Kalibová, ředitelka organizace In IUSTITIA, o.p.s.

Petra Masopust Šachová, předsedkyně Institutu pro restorativní justici, z.s.



Děpold Czernin, předseda spolku Náš Ježíšek


