Kanada zpřísnila azylový režim, zrušení víz pro Čechy je tak blíž - Lenka Andrýsová - poslankyně za Olom

Češi se při cestě do Kanady možná už brzy zase obejdou bez víz. Ottawa nedávno zavedla
sérii opatření, která pro vybrané země (včetně Česka) zpřísňují a zrychlují azylový proces. A
právě díky tomu by mohla odpadnout vízová povinnost.

Napsala o tom agentura ČTK s odvoláním na kanadská média. Češi potřebovali vízum do
Kanady do roku 2007, pak Ottawa povinnost zrušila. Ale po dvou letech ji zase zavedla, a to v
reakci na rychle rostoucí počet žádostí o azyl ze strany českých občanů. Šlo tehdy hlavně o
Romy, kteří si stěžovali na pronásledování a rasismus, připomněla ČTK.

Česká vláda kanadské opatření od začátku ostře kritizovala, dovolávala se zastání v Evropské
unii
a
hrozila, že kvůli vízům zablokuje jednání o obchodní dohodě mezi EU a Kanadou.

Teď by se celá kauza mohla vyřešit. Kanadská vláda totiž minulý týden uvedla do praxe
seznam 27 takzvaných bezpečných zemí. Je na něm v podstatě celá EU (až na Bulharsko a
Rumunsko) a k ní ještě USA a Chorvatsko.

Tyto země Ottawa považuje za bezpečné a demokratické, což znamená, že jejich občané
mohou případné pronásledování řešit doma, za pomoci policie a justice, popřípadě se (v
případě unijních států) bez omezení pohybovat v rámci celého Schengenského prostoru.

Jejich žádosti o azyl proto bude Kanada od nynějška posuzovat přísněji. A taky rychleji. Celé
řízení by teď nemělo trvat déle než 45 dní . V případě zamítnutí žádosti imigrační komisí se pak
neúspěšní uchazeči nebudou moci obrátit k její odvolací instanci, jako to bylo dřív, ale jen k
Federálnímu soudu. To ale neznamená odklad vyhoštění.

"Museli jsme tyhle změny udělat, abychom zachovali integritu kanadského přistěhovaleckého
systému a pozvedli naši tradici ochrany uprchlíků, na niž jsme tak hrdí," prohlásil minulý pátek
kanadský ministr pro přistěhovalectví Jason Kenney.
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Nové opatření má ale i kritiky, hlavně z řad lidí, kteří s uprchlíky dlouhodobě pracují. Ti tvrdí, že
zavedení seznamu povede tak akorát k chybám v azylovém procesu a v důsledku se bude
stávat, že Kanada bude odmítat lidi, které pak jejich vlastní země budou opravdu
pronásledovat.

Změny v azylovém řízení neznamenají automatické zrušení víz pro české občany, což zdůraznil
i ministr Kenney. Ale zavedením seznamu bezpečných zemí se možnost zrušení víz minimálně
hodně přiblížila.
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