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TISKOVÁ ZPRÁVA
V Praze dne 12. října 2016
Český helsinský výbor žádá v otevřeném dopise ministra vnitra o odvolání ředitele Odboru
azylové politiky Tomáše Haišmana z funkce kvůli
kv jeho nepřijatelným
ijatelným výrokům.
výroků Více níže text
výzvy.
Otevřený dopis ministru Milanu Chovancovi
Chovancov
Výzva k odvolání ředitele
editele Odboru azylové politiky Tomáše Haišmana z funkce
Český
eský helsinský výbor na základě
základ informací o průběhu semináře na téma „ Možnosti
integrace migrantů v Evropě“,, který pořádal dne 4. října 2016 poslanec PhDr. Zdeněk
Zden Soukup
pod záštitou Názorové platformy Poslanci, senátoři,
senáto europoslanci – obrana evropské kultury a
jejích hodnot, jehož se bez skrupulí a pochybností zúčastnil
zú
hlavní úředník
ředník přes
p
azylovou
politiku PhDr. Tomáš Haišman,
Haišm
ředitel Odboru azylové a migrační
ční politiky Ministerstva
vnitra České republiky (seděl
ěl vedle Lukáše Lhoťana
Lho ana a Benjamina Kurase, kteří
kte jsou známí
svými xenofobními postoji a výroky), žádá ministra vnitra o jeho odvolání,
odvolání a to zejména
s ohledem na výroky tohoto vysokého státního úředníka:
ú
např. „ proud, se kterým jsme se loni
setkali - a můžeme
žeme si o tom mediálně
mediáln říkat, co chceme - je celý od začátku
čátku proud ekonomické
migrace. Pokud by šlo o uprchlíky, tak by pravděpodobně
pravd
uprchli z rizikové země
zem do země
sousední, kde je poskytnuto
nuto bezpečí“,
bezpe
„skupina zemí V4, tedy Česko, Slovensko, Polsko a
Maďarsko, jsou základním
dním oponentem neomarxistických,
neomarxistických, sociálních experimentů
experiment z pera
Evropské komise, když jejím nápadům,
nápad
jak přistupovat
istupovat k migraci, oponují selským
rozumem.“
Tomáš Haišman se dlouhodobě
dlouhodob staví negativně k uprchlíkům,
ům, kteří hledají záchranu a
pomoc před
ed násilím ve vlastních zemích v zemích
zemích demokratických. Politici mu naslouchají,
protože politika izolacionalismu jim jistě
jist přináší více bodů u určité
č části obyvatelstva, než
kdyby byli ochotní přiznat,
řiznat, že máme nějaké
n jaké mezinárodní závazky. Naši zemi tak řadí k těm,
kdo se už nehlásí k hodnotám humanismu a solidarity, ale k nesnášenlivosti a nepřátelství
nep
vůči slabým.
Nejen účast
ast v této společnosti,
spole
ale i samotné výroky ředitele Odboru azylové a
migrační politiky Tomáše Haišmana jsou zásadním porušením povinností a nestrannosti
státního úředníka
edníka a navíc jdou proti smyslu toho, co má na svém místě
místě hájit. Dlouho jsme k
jeho, již dlouhá léta kritizované činnosti
č
mlčeli,, ale domníváme se, že tímto posledním aktem
pohár trpělivosti přetekl.
Jsme přesvědčeni,
čeni, že nastal čas
as odchodu Tomáše Haišmana a žádáme ministra vnitra
Milana Chovance, aby z této události vyvodil důsledky
d
a Tomáše Haišmana odvolal a jeho
výroky nebagatelizoval.
Za předsednictvo
př
ČHV
Táňa Fischerová

