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Není to na naší zeměkouli po poprvé, kdy ekonomicky či vojensky silnější státy se snaží
vnutit ostatním své představy o svobodě, demokracii, lidských právech, solidaritě, lidské
chudobě apod. Odpověď postižených je různá, podle statečnosti jejich představitelů, chladné
kalkulace, chápání solidarity ….
Dnes prožíváme podobnou situaci. Problém se jmenuje migranti. Ti, kteří významně ovlivňují
poměry na světě a výrazně se podílejí i na tragediích lidstva v různých lokalitách, se nyní se
snaží pod hesly humanita, svoboda, demokracie přenést náklady na řešení problému migrantů
na jiné. Neví se, kolik je z těchto lidí skutečně ohrožených na životě a kolik je tzv.
ekonomických migrantů. Ani nemá smysl v tomto okamžiku diskutovat o viníkovi, je třeba
rychle pomoci.
Alternativou k direktivním kvótám, určeným částkám pro zajištění migrantů atd. by snad
mohl být až triviální námět, jak rozlišit ekonomické migranty od těch, kteří utíkají, aby si
uchovali život, tedy opatření, jak pomoci lidem skutečně ohroženým na životě a které by
mohli akceptovat i řadoví občané.
Transport migrantů zajišťují dnes světoví ničemové, obchodující s lidskou bídou. Světoví
vládci je nechávají a jejich živnost stimulují svojí agresivní politikou. Nebylo by snadnější a v
podstatě bez ztráty životů zlikvidovat stávající, ničemy zajišťující, převoz lidí a řešit tento
transport transparentně v mezinárodní režii. Přistavit pár lodí a přímo na nich, na místě sdělit
migrantům – dovezeme tě do bezpečí, na místo, které určí toto mezinárodní společenství. A
místo určení by nebyla jenom Evropa, ale i ostatní světadíly, resp. státy, které přijaly Listinu
lidských práv.
Pokud jde člověku skutečně o život, pak by nejspíš takovou nabídku přijal a asi by hned na
místě značně poklesl počet migrantů. Takové mezinárodní společenství by pak provádělo
distribuci běženců podle objektivních kritérií – hustota obyvatelstva, HDP na osobu, mohla by
se akceptovat i aktuální nabídka či potřeba toho kterého státu. Rovněž tak by se ustavil
fond pro migranty, do kterého by přispívaly všechny státy částkou odstupňovanou podle
např. HDP na hlavu v dané zemi. Z tohoto fondu by se zpětně vyplácely dotace státům podle
počtu migrantů umístěných v dané zemi na jejich další potřeby spojené s jejich splynutím s
domácí populací. Jsme-li skutečně humanisty a ctíme-li lidská práva, pak by takový model
mohl být, po prodiskutování a případném dopracování přijat.

