
Počátek 21. století v mnohém připomíná začátek toho 
předchozího.

V Aleppu probíhají naprosto beztrestně masakry, zatímco 
demokratický svět jen bezmocně a se zděšením přihlíží. 
Obyvatelé Jemenu jsou stranou pozornosti médií zabíjeni. 
V Rakkce  jsou lidé stínáni a kamenováni a jejich mrtvá 
těla jsou za účelem propagandy vyvěšována na internetu a 
sociálních sítích. V Turecku jsou lidé zadržováni a samotná 
země se za podpory Evropské unie mění v uprchlický tábor.

Mezinárodní právo se zdá být bezmocné. Organizace 
spojených národů je opět jen pro smích a potvrzuje 
pověst nefunkčního stroje, za což ji kritizoval už Charles 
de Gaulle, bývalý francouzský prezident. Výhružný a 
bojovný nacionalismus začíná, jak dokládají poslední volby 
a referenda, triumfovat v mnoha zemích Evropy a celého 
světa. 

Někteří advokáti nedokázali této vlně národního sobectví 
uniknout, nicméně většina z nich stále věří v právo a snaží 
se o to, aby globalizace nezastínila lidskost.

Rada evropských advokátních komor (CCBE) ve spolupráci 
s Německým advokátním spolkem (DAV) organizují projekt 
Evropští advokáti na Lesbu. Advokáti z celé Evropy přijíždí 

každý týden do uprchlického tábora Moria na ostrově 
Lesbos, aby zde poskytovali poradenství. Jsou toužebně 
očekávanou pomocí pro uprchlíky, kteří nemají žádný jiný 
přístup k právu a spravedlnosti. Podmínky pro advokáty jsou 
tu těžké, když jen od července 2016 došlo v táboře ke třem 
požárům. 

I přesto zájem dobrovolníku ochotných poskytovat právní 
pomoc neopadá. Advokáti si dobře uvědomují potřebu 
chránit základní práva tisíců uprchlíků z Afriky a Středního 
východu připlouvajících denně na evropském pobřeží. 
Vědí, že stovky jich umírají ve vlnách moře. Advokáti znají 
problémy těch nejzranitelnějších. Sirotků, kteří se stávají 
obětí nucené práce nebo obchodu s lidskými orgány a 
žen, které jsou během cesty znásilňovány a nuceny k 
prostituci. Evropa nemůže zachránit od bídy celý svět, 
nicméně se svým relativním bohatstvím a prosperitou musí 
převzít odpovědnost a poskytnout uprchlíkům nezbytnou 
humanitární pomoc. Evropské jurisdikce budou pokračovat 
v posilování Evropy jako právní oblasti ochrany a azylu. Tyto 
jurisdikce potřebují advokáty, kteří jim pomohou budovat 
Evropu, jež milujeme.

Michel Benichou 
Prezident CCBE

Evropští advokáti na Lesbu
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Loni v zimě byl tábor Moira svědkem následující scény: 
syrská žena zde vylezla na kontejner a začala křičet: 
„Neumožní mi přístup k advokátovi“. I s ohledem na to 
se zástupci CCBE a DAV, vedeni předsedou komise CCBE 
pro migraci Davidem Conlan Smythem z Irska, obratem 
rozhodli založit tento projekt. Jeho vznik by nebyl možný 
ani bez projektového manažera Phila Worthingtona. 

V listopadu 2016 jsem dostal příležitost navštívit náš 
projekt osobně a bylo ohromné vidět, jak jsou Phil 
Worthington a dobrovolníci schopni lidem uvízlým na 
Lesbu prospět. Poradenství, které dobrovolníci z celé 
Evropy v rámci projektu poskytují, bývá prvotní a je 
často docela jednoduché. Jak ovšem všichni víme, bývá 
to zpravidla na samém počátku řízení, kdy může dojít k 
mnoha vážným pochybením. Potřeba právní pomoci v 
táboře Moria byla zjevná, proto máme nyní na Lesbu více 
dobrovolníků-advokátů současně.

Samotný projekt má skončit v červenci 2017. Nicméně je 
důležité, že zkušenosti, kontakty a reputace, které jsme 
díky němu získali, nebudou ztraceny. Víme, že naše pomoc 
je pouze malá kapka v moři. Díky práci našich dobrovolníku 
jsme si ovšem spolu s ostatní humanitární organizacemi 
uvědomili, že právní poradenství poskytované nezávislými 
advokáty je nedílnou součástí humanitární pomoci. To 
platí nejen pro uprchlickou krizi, ale i pro řadu dalších 
nouzových situací. Obhájit tuto pozici je, vedle projektu 
Evropští advokáti na Lesbu, naším největším cílem.

Cord Brügmann 
Ředitel Německého advokátního spolku (DAV)

Za posledních několik měsíců se projekt Evropští advokáti 
na Lesbu posunul od pilotní fáze do plného provozu. 
Během tohoto období výrazným způsobem narostl počet 
osob hledajících mezinárodní ochranu, kterým projekt 
pomohl. V azylovém a registračním centru Moria na 
ostrově Lesbos už jsme poskytli poradenství více než 550 
osobám. Vzhledem k nedávno oznámenému rozšíření 
projektu jich budeme schopni uspokojit mnohem více.

Potřeba našich služeb ovšem neustále narůstá. Podle 
oficiálních údajů se v táboře Moria nachází téměř 5,000 
osob v nevyhovujících podmínkách. Tisíce lidí – včetně 
stovek žen a dětí – žijí i během zimních měsíců v malých 
stanech a zdlouhavé azylové řízení pouze přispívá k jejich 
frustraci. Domnívají se, že se od nich Evropa odvrátila. 
Obzvláště v tomto kontextu je zajištění právní pomoci 
pro bono experty na azylové právo napříč Evropou zcela 
klíčovým.

Vyjma projektu Evropští advokáti na Lesbu, neexistuje 
v současnosti žádná organizace, která by poskytovala 
právní pomoc osobám ještě před jejich azylovým 
pohovorem. Nebýt našeho projektu, téměř všechny by 
se musely zorientovat v složitém azylovém řízení samy, 
bez sebemenší konzultace s advokátem. Náš projekt 
tudíž hraje velmi důležitou roli a jeho význam je uznáván i 
ostatními organizacemi ; na naše služby například odkazují 
všechny hlavní nevládní organizace a agentury působící v 
Morie. 

Během posledních šesti měsíců jsem v rámci projektu 
Evropští advokáti na Lesbu přivítal na tomto řeckém 

ostrově 27 dobrovolníků. Všichni prokázali mimořádnou 
oddanost naší věci – pracovali dlouho do noci a o 
víkendech v často velmi složitých podmínkách.

Náš projekt tak výrazně těžil z pestré škály názorů a 
expertíz. A právě v tom je naprosto jedinečný - žádný 
jiný projekt – nemůže čerpat z dovedností, znalostí a 
zkušeností tak velkého počtu právních expertů. Mnoho z 
nich pokračuje v dobrovolnické práci i po svém návratu 
domů. Jsou excelentními ambasadory našeho projektu, 
pýchou svých národních advokátních komor, advokátní 
profese a Evropy vůbec, a je mi velkou ctí s nimi pracovat. 

Philip Worthington, 
Koordinátor projektu Evropští advokáti na Lesbu
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Začínáme přijímat přihlášky pro období leden až červenec 
2017.

Tým na Lesbu je složený z advokátů z evropských zemí, 
kteří zde působí na krátkodobé misi (minimálně tři týdny). 
Advokáti pracují pro bono, nicméně jejich náklady jsou  
hrazeny. Jejich úkolem je poskytovat právní poradenství 
migrantům žádajícím o mezinárodní ochranu a zasílání 
týdenních reportů o činnosti. Advokáty podporuje přímo 
na místě zkušený personál s cílem zajistit kontinuitu 
projektu.

Advokáti, kteří mají zájem se projektu zúčastnit, musí 
splnit následující kritéria:

• Ochota strávit alespoň 3 týdny na Lesbu

• Vzdělání (a/nebo) zkušenosti s azylovým právem a 
mezinárodně právní ochranou

• Znalost anglického jazyka (bude ověřována)

Pro další informace prosím kontaktuje  
info@europeanlawyersinlesvos.eu.

Přihlášku můžete stáhnout zde.

VÝZVA PRO DOBROVOLNÍKY

ttp://www.europeanlawyersinlesvos.eu/wp-content/uploads/2016/06/European-Lawyers-in-Lesvos-Application-form-for-volunteer-lawyers-1.docx
mailto:info@europeanlawyersinlesvos.eu
http://www.europeanlawyersinlesvos.eu/wp-content/uploads/2016/06/European-Lawyers-in-Lesvos-Application-form-for-volunteer-lawyers-1.docx
ttp://www.europeanlawyersinlesvos.eu/wp-content/uploads/2016/06/European-Lawyers-in-Lesvos-Application-form-for-volunteer-lawyers-1.docx
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SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE

Projekt Evropští advokáti na Lesbu by nebyl možný bez velkorysých příspěvků následujících advokátních 
komor :

Andorra Bar, Avocats.be, Česká advokátní komora, Flemish Bar, Nederlandse Orde van Advocaten bij de 
Balie te Brussel, Supreme Bar Council of Bulgaria, Danish Bar & Law Society, Finnish Bar Association, Conseil 
National des Barreaux, Conférence des Bâtonniers, Grenoble Bar, Lyon Bar, Rennes Bar, Paris Bar, Strasbourg 
Bar, Seine-Saint-Denis Bar, Law Society and Council of the Bar of Ireland, Consiglio Nazionale Forense, DAV, 
BRAK, Liechtenstein Bar, Lithuanian Bar Association, Norwegian Bar, The Polish Bar of Legal Advisers, Ordem 
dos Advogados Lisboa, UNBR, Spanish Bar, Swiss Bar, Ordine degli avvocati del Cantone Ticino, Ordre des 
avocats Vaudois, Dutch Bar, Law Society of Scotland, Bar Council of England and Wales, Law Society of 
Northern Ireland, Fédération des Barreaux d’Europe. 

Naše poděkování patří take následujícím organizacím:

https://www.allianz.de/
http://www.dentons.com/de
http://www.pro-bono-deutschland.org/de/
https://www.soldan.de/

