
Vážený pane prezidente, 

Vážení páni ministři,

Vážené prezidentky a prezidenti,

Dámy a pánové,

Na prvním místě mi dovolte,  abych vyjádřila  slova vroucné vděčnosti  jménem
Komunity  Sant‘  Egidio  ve  Francii  a  celé  skupiny  iniciátorů  naší  „operace
solidárního  přijetí  uprchlíků  z Libanonu“.  Dohody,  které  jsme  právě  podepsali,
nám  dnes  umožňují  uskutečnit  náš  sen,  který  sdílíme  spolu  se  Sdružením
protestantů  ve  Francii,  Sdružením  vzájemné  protestantské  pomoci,  Konferencí
biskupů ve Francii  a Katolickou pomocí  Caritas  France:  sen šířit  v naší  zemi  a
v Evropě hodnotu „humanitárních koridorů“, které v Evropě iniciovala Komunita
Sant‘  Egidio,  jejíž  zakladatele,  zde  přítomného  profesora  Andreu  Riccardiho,
srdečně zdravím.

Odolat velkému zlu lhostejnosti

Pane prezidente, ve Vašem projevu ze dne 27. května 2015, u příležitosti uložení
čtyř  velkých  postav  francouzského  hnutí  odporu  do  Panthéonu,  jste  označil
„lhostejnost“ za našeho „současného nepřítele“ a připomenul jste dramatickou
situaci  syrských uprchlíků.  Již  tehdy  jste  věděl  pojmenovat  boj,  který  musíme
svést:  boj  proti  lhostejnosti  na  všech  úrovních.  Uprostřed  všeho  násilí,
nespravedlnosti a utrpení, které dnes zabíjejí  lidskost, je smrt mužů, žen, dětí,
starců ve Středomoří  velikou ostudou. Ostudou, která nás dnes vede k tomuto
skutku odporu - prostřednictvím projektu bezpečného přijetí a integrací 500 osob,
které byly vybrány z těch nejzranitelnějších. Ano, je možné poskytnout alternativu
cestám  smrti  přes  Středomoří  a  zabránit  uprchlíkům,  aby  byli  odkázáni  na
překupníky s lidmi. Díky pane prezidente za Vaši podporu, která nás povzbuzuje a
představuje velmi důležité znamení.

Děkujeme panu ministrovi Bruno Le Roux a týmu Ministerstva vnitra, se kterým již
pracujeme na velmi brzkém přijetí prvních rodin! Díky i Vám pane ministře Jean-
Marc Ayrault za novou kapitolu naší již dlouhé historie spolupráce s Ministerstvem
zahraničních věcí na tvorbě míru. 

Bojovat za budoucnost Evropy, která vede přes integraci, nikoli přes zdi

Ano, je to mír a budoucnost Evropy, které jsou zde ve hře. Jak můžeme říct, že v
Evropě je  mír,  pokud tolik  lidí  trpí  a  umírá  kvůli  lhostejnosti?  60 let  po  jejím
založení,  jak  věřit  tomu,  že  Evropa  může  zůstat  kontinentem  míru,  pokud
dovolíme strachu, aby nám diktovat svoje pravidla a zvedat svoje zdi? „Všichni
bratři,  všichni  rozdílní“,  prohlásila  Germaine Tillon.  Tento projekt  ukazuje,  kolik
dobra může integrace přinést Evropě a naopak, kolik zla přinášejí  zdi Evropě i



vnějšímu světu. Jsme hrdí na to, že Francie je po Itálii druhou evropskou zemí,
která uvádí do provozu humanitární koridory, a víme, že dnešní podpis je již teď
důležitým odkazem i pro další země, v očích kterých jsou skutky Francie pořád
důležité.

Spojit bezpečnost a integraci

Francie a Evropa nejsou odsouzeny k tomu, aby čelily fenoménu imigrace zpoza
hradby  strachu  a  demagogie,  ale  je  možné  jej  řešit  spojením  bezpečnosti  a
integrace. Náš projekt zajistí nejen bezpečí uprchlíků, ale i  našich spoluobčanů
tím, že proběhnou kontroly v zemi odjezdu i ve Francii. Předpokládá se rozmístěné
přijetí na celém území, začlenění do společnosti,  která je vzdělaná a poučena,
počítá se s potřebami přijíždějících i s místní situací. To vše bez toho aby na to
vynaložil stát jediné euro, ačkoli zůstává partnerem operace tím, že zajistí víza a
rychlé udělení statutu uprchlíka, což je klíčová etapa integrace a začlenění lidí.
Ano, integrace chrání víc než zdi.  A my přispíváme tímto projektem k tomu, aby
diskuze  o  imigraci  již  víc  nesloužila  jako  nástroj  politiků,  kteří  pod  záminkou
obrany proti terorizmu, který tak tvrdě zasáhl naši zemi, přispívají k jitření situací,
utvrzení strachu, zasetí nenávisti k druhým a k prohlubování koloběhu násilí.

Konat jako občané

Dnes na sebe bereme zodpovědnost občanů, kteří jsou schopni přijmout a začlenit
do naší společnosti ty, co utíkají před válkou a pronásledováním. Naše „operace
solidárního přijetí uprchlíků z Libanonu“ se opírá o organizační a finanční kapacity
5  iniciátorů  projektu  a  o  mobilizaci  našich  sítí  solidarity  (dobrovolníci,  dárci),
všichni  jsou  již  velmi  silně  zapojeni  do  přijetí  uprchlíků  a  jejich  integrace  do
společnosti. Početní, velmi početní až většinoví, jsou Francouzky a Francouzi, kteří
si přejí uskutečnit tento inovativní projekt v duchu svobody, rovnosti a bratrství:
svobody  konat  bez  toho,  abychom  ustoupili;  rovnosti  šancí;  bratrství  v přijetí
občanskou  společností.  Úspěch  tohoto  projektu  vyžaduje,  a  dnes  i  dostává,
přispění  služeb  státu  a  za  tuto  podporu  jsme,  pane prezidente,  páni  ministři,
neobyčejně vděční.

Děkuji Vám.
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