CHRISTIAN REFUGEE SERVICE, Z. S.
"Ten, kdo bude s vámi přebývat jako host, bude vám jako domorodec
mezi vámi. Budeš ho milovat jako sebe samého, protože i vy jste byli
hosty v zemi egyptské. Já jsem Hospodin, váš Bůh.“
(Leviticus 19:34)

V Českém Těšíně 30. dubna 2021

Drahé sestry a drazí bratři v Kristu!
Čínští křesťané dorazili do České republiky v druhé polovině roku 2015 a na
počátku roku 2016. Požádali zde o mezinárodní ochranu z důvodu
pronásledování ve své domovině pro jejich křesťanskou víru a členství v
křesťanských církvích. Všichni utíkají z Číny ze země z důvodu perzekuce
ze strany státních orgánů, mnozí z nich již před svým útěkem z vlasti zažili
fyzické mučení či zatčení, případně jiné formy útlaku. Přestože nárok na
azyl jednoznačně vyplývá z jejich příběhů, a to, co se věřícím děje v Čínské
lidové republice je všeobecně známo, azyl v České republice prozatím
nedostali.
Ministerstvo vnitra vedlo řízení maximálně dlouhou dobu, v některých
případech i nad zákonnou lhůtu. Poté ministerstvo, v průběhu února 2018,
ve většině případů rozhodlo, že se žádost o azyl zamítá. Azyl tak byl
udělen pouze asi 10 žadatelům, ačkoliv zde nebyly prakticky žádné rozdíly
oproti případům, které byly zamítnuty. Všechna negativní rozhodnutí
následně posuzovaly krajské soudy napříč republikou, a také Nejvyšší
správní soud, načež byla všechna rozhodnutí Ministerstva vnitra zrušena
jako nezákonná. Případy se následně vrátily k dalšímu posouzení
Ministerstvu vnitra. K dnešnímu dni již o věci opětovně rozhoduje bezmála
další 2 roky. Lhůta k vydání rozhodnutí by neměla být delší než 6 měsíců,
rozhodnutí ale má být vydáno „bez zbytečného odkladu“. V mnohých
případech již ovšem Ministerstvo překročilo i maximální možnou lhůtu 18
měsíců, která je určena pouze pro výjimečné situace. Ve správních spisech
není vidět žádná aktivita, která by směřovala k vydání rozhodnutí.
Nad žadateli tak neustále jako Damoklův meč visí strach z možného
nuceného návratu do Číny, ve které by byli pro svou víru s největší
pravděpodobností (i s ohledem na platný čínský trestní zákoník) vězněni a
mučeni, a to včetně jejich příbuzných. K ranám na duši, které si odnesli z
Číny, se tak připojují rány, které jim neustálým čekáním zasazuje Česká
republika.
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Bohužel čínští křesťané do České republiky přicházeli v naději, že budou
konečně žít v demokratickém právním státě, kde je svoboda
náboženského vyznání zaručena, a kde díky vlastní nepříjemné zkušenosti
z historie základní lidská práva a svobody střeží. K dnešnímu dni již na této
myšlence povětšinou rezignovali. To se samozřejmě projevuje ve všech
oblastech jejich života, jakož i ve vůli učit se češtinu a integrovat se do
společnosti. Někteří z nich již po více než pěti letech čekání rezignovali na
komunikaci jak se svými právními zástupci, tak s úřady. Právě přerušení
komunikace může vést až k negativnímu rozhodnutí ve věci jejich žádosti
o azyl a následně k nedobrovolnému návratu do Číny. Celá tato situace
může mít pro naše setry a bratry z Číny fatální následky, a my tak
máme důvodné obavy o jejich život a zdraví.
Stav, ve kterém se čínští křesťané nyní nachází, je zjevně protiprávní.
Bohužel musíme konstatovat, že nezákonný přístup Ministerstva vnitra s
neustálým oddalováním a prodlužováním řízení je velmi efektivním
nástrojem psychologické války, který nám velmi připomíná praktiky
minulého režimu. Jako právníci děláme pro klienty maximum, situaci
týkající se čínských bratrů a sester již ale vnímáme spíše jako politický než
právní problém. Podle zákona o azylu by měl být všem těmto
pronásledovaným čínským křesťanům udělen azyl. Zdá se však, že
existuje mnoho politických důvodů, proč jim udělen být nemá.
Proto Vás, jako duchovní rodinu těchto potřebných bratří a sester, tímto
žádáme o podporu. Pozvedněme společně jako církev svůj hlas za
utištěné!
Otevři svá ústa za němého, za právo všech postižených,
ústa otevři, suď spravedlivě a zastaň se utištěného a ubožáka.
(Přísloví 31:8-9)
Za spolek Christian Refugee Service
Mgr. Ilona Machandrová, Mgr. Ludmila Špoková, Mgr. Ondřej Novák
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