
Za férovou pomoc

Pro mírovou koexistenci je nutné udržovat široce sdílený pocit spravedlnosti. Ten je založen jak na 
zásluhovosti odměn, tak na uspokojení základních potřeb skutečně potřebných. Disbalance v tomto 
systému mohou způsobit otřesy až rozpad společnosti. Zodpovědnost za udržování tohoto smíru má 
celá společnost, ale zejména politici. Bohužel se domníváme, že právě oni tuto rovnováhu záměrně 
bourají. 

Jsme přesvědčeni, že s níže uvedeným nemají problém ani slušní váleční uprchlíci a myslíme si 
dokonce, že pokud s tím problém mají, měli by raději jít o dům dál, neboť svou mentalitou a kulturním 
ukotvením vyvolají v ČR konflikt podobný tomu v jejich rodné zemi. Myslíme si také, že je v 
nejlepším zájmu jejich krajanů zde, chránit si pověst, která je často vydřená a nezničit ji během 
několika týdnů.

Požadujeme aby:

1. Byl zrušen nouzový stav a stav legislativní nouze, protože na situaci přílivu válečných uprchlíků 
naše legislativa již pamatuje a není tedy důvod pro nouzový stav, který byl původně přijímán pro řešení
povodní a jiných živelných katastrof.

Platí zásada, že pomoc nikdy nesmí znamenat fatální újmu pro poskytovatele, což se obáváme, že zde 
je porušeno, viz. fráze premiéra Fialy, že se musíme obětovat.

2. S válečnými uprchlíky bylo jednáno standardně, tj. bylo ověřeno, že skutečně utíkají před válkou a 
po skončení válečného konfliktu se vrátí do své vlasti. Víza udělovat v souladu s dlouhodobou 
politikou ČR.

Nemohou být vydávána dlouhodobá viza. Legitimním cílem válečných uprchlíků nemůže být trvale 
obsadit hostitelskou zemi. Pak to nejsou z definice váleční uprchlíci, ale něco zcela jiného.

3. Pokud by se náhodou z politických důvodů nemohli vrátit, jedná se rovněž o situaci, na kterou naše 
legislativa pamatuje. Tito uprchlíci budou muset prokázat svoji politickou angažovanost a riziko 
pronásledování.

4. Požadujeme ochranu před kriminálními živly. Není možné ohrozit obyvatele přílivem účelově 
amnestovaných zločinců.

5. Není možné poskytovat výrazné slevy, nebo podmiňovat služby, prokázáním se pasem. Zde se jedná 
o jasnou paralelu s COVIDpasy a obrátí se to primárně proti těm, co toto jednání akceptují a 
sekundárně proti celé společnosti – segregace bude normalizována. Bizarní slevy na základě státního 
občanství destruují pocit spravedlnosti, aniž by příjemcům poskytly měřitelný benefit.

6. Považujeme za standardní, že příjemci musí o pomoc požádat, nikoliv, že jsou plošně poskytnuty 
dávky bez ohledu na cokoliv.

7. Není možné do země vpouštět osoby bez státní příslušnosti, bez důkladné bezpečnostní prověrky. I 
zahraniční studenti musí mít nějakou státní příslušnost.
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