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Ministerstvo vnitra
Nad Štolou 3
Pošt. schránka 21
170 34 Praha 7
Vážený pan
Lubomír Metnar
ministr vnitra

V Praze dne 28. prosince 2017
Vážený pane ministře,
obracíme se na Vás ve věci
ci čínských křesťanů,
k
kteří žádají o udělení
lení asylu v České republice
z důvodu pronásledovaní a popření
pop ení jejich práva na náboženskou svobodu ve své zemi, Psali
jsme v této v záležitosti i bývalému ministru vnitra panu Milanu Chovancovi, bohužel
bez odpovědi i bez vyřízení
ízení žádosti.
Skupina křesťanů z Číny
íny se do naší země
zem vydala v důvěře, že patříme
íme k zemím, kde se lidská
práva ochraňují
ují a kde naleznou útočiště.
úto
Víme, že naši politici
olitici podporují obchodní vztahy
s Čínou a mohou se kvůli
li nim zdráhat poskytnout
poskyt
asyl ohroženým křesťanů
ťanům. Pokud bychom
však těmto
mto ohroženým lidem neposkytli ochranu, naše jednání by se pak neslučovalo
neslu
s deklarovanou demokracií v naší zemi, která je našim
naš největším
tším výdobytkem. V jejím jménu
máme poskytovat pomoc i lidem, kterým ve vlastní zemi hrozí represe. To se v případě
p
těchto
křesťanů skutečně stane, pokud by byli vydání zpět.
zp Křesťanům se v Číněě nejen nedaří
neda dobře,
ale pokud nejsou členy
leny oficiální církve, kontrolované tamními úřady,
řady, nemohou požívat
svobody vyznání a jsou ohrožováni na svobodě
svobod i na zdraví. Koncem tohoto listopadu dokonce
u nás vyšla zpráva, že se stav svobody vyznání v Číně ještě zhoršil.
Skupina, která u nás už téměř dva roky čeká na udělení asylu, se učí
čí česky,
č
jsou členy
místních církevních komunit, kde pravidelně
pravideln navštěvují
vují bohoslužby a kde nacházejí
porozumění. Někteříí z nich pracují na krátkodobé smlouvy, protože jinak zatím nemohou,
a pracovat chtějí
jí i v budoucnosti, jakmile se vyřeší
eší jejich svízelné postavení.
Proto Vás prosíme, abyste neodkladně
neodkladn přispěl ke kladnému vyřízení
ízení jejich žádosti a potvrdil
tak, že naše země patříí k demokratickým státům,
stát
kde přihlášení
ihlášení se k ideálům
ideálů humanity není
jenom prázdným slovem.
Se srdečnými
srde
pozdravy

Táňa Fischerová
předsedkyně Českého
eského helsinského výboru

