Krize na hranicích Evropy:
Řecko a Turecko na pokraji války?

Je velmi pravděpodobné, že pokud by nevypukla pandemie čínského koronaviru, zpravodajské rubriky by se věnovaly zejména vysoce dramatickým událostem na řecko-turecké hranici. Tam totiž na konci února začalo další kolo migrační krize, do kterého se zapojily i ozbrojené složky obou států a následně také kontingenty z jiných zemí.

Slzný plyn, dýmovnice, zápalné lahve, vodní děla, střelecká postavení, obrněná vozidla, podle některých médií i ostrá střelba. Pohraniční zóna dvou členů NATO připomínala během března 2020 spíše zónu válečnou, ačkoliv šlo „jen“ o snahu desítek tisíc migrantů ilegálně proniknout na řecké území, u čehož jim evidentně asistovaly i turecké ozbrojené síly. Hned na úvod je ale třeba zdůraznit, že objektivní informace o těchto událostech prakticky neexistují a dá se čerpat v podstatě jen z řeckých a tureckých zdrojů, jež samozřejmě informují hodně tendenčně, takže většinu zpráv je nezbytné pojímat s určitou rezervou.

Krach dohody s Tureckem
Připomeňme, že v březnu 2016 byla uzavřena dohoda mezi Evropskou unií a Tureckem, podle níž Turecko přestalo umožňovat ilegálním migrantům odchod do Evropy. Unie slíbila přijímat válečné uprchlíky ze Sýrie a poskytovat Turecku finance, jež měly sloužit pro pokrytí nákladů spojených s krizí (mj. pro ostrahu hranic a ubytování migrantů), a vedle toho se opět rozběhla přístupová jednání s Tureckem. Dohoda však ihned čelila kritice mj. kvůli tomu, že propůjčila Ankaře velmi silné pozice, jejichž využívání je označováno i za přímé vydírání. Turecko totiž takto získalo možnost zvyšovat politické (a)nebo finanční požadavky a vyhrožovat, že dohodu vypoví, což by znamenalo další migrační vlny. Přesně to se ostatně stalo na konci února, když Turecko nezískalo podporu západních zemí pro akce v Sýrii a ve Středomoří (více v minulém čísle), takže 27. února avizovalo, že přestává migrantům bránit v odchodu ze svého území. Už následujícího dne se k řeckým hranicím začaly přesunovat tisíce migrantů, které tam přivážely autobusy z celého Turecka. Koordinace dopravy naznačuje, že celou akci musely řídit turecké úřady. Mnoho migrantů navíc donutily k přesunu i útoky nacionalistické organizace Šedí vlci, která je spojena se stranou MHP, jež tvoří součást turecké vládní koalice, což znovu napovídá, že šlo o cílený záměr. Počet migrantů v příhraničním pásmu rychle rostl a začátkem března už Turecko oznámilo odchod více než 100 000 osob, ovšem v polovině března již počty migrantů u hranice s Řeckem dosahovaly zřejmě až 200 000 osob.

Spekulování o ostré střelbě
Většina západních médií informovala o „syrských uprchlících“, avšak údaje od řeckých úřadů hovoří naprosto jinou řečí. Mezi migranty, jež se podařilo v Řecku zadržet a vrátit zpět, tvořili Syřané jen 4 %, zatímco více než polovinu představovali Afghánci, pětinu Pákistánci a zbytek hlavně Somálci, Nigerijci a Bangladéšané. Vedle válečných a ekonomických migrantů byli do příhraničního pásma dopraveni také zločinci, kteří před několika dny opustili turecké věznice, neboť tamní parlament kvůli hrozbě koronaviru vyhlásil amnestii. Migranti se začali pokoušet o průnik na řecké území, které chrání dvouřadý ocelový plot. Někteří údajně používali pákové nůžky či kotoučové pily, další se snažili plot překonat pomocí žebříků. Vzduchem začaly létat kameny, dýmovnice, granáty se slzným plynem a zápalné lahve, v některých případech údajně i ostré střely. Podle tureckých médií pálili řečtí pohraničníci na migranty (dokonce se hovořilo o mrtvých), kdežto řecká média mluvila o rušivé střelbě z turecké strany. Také ony slzotvorné granáty údajně odpalovali turečtí vojáci. Snímky z řecké strany ukazují mj. buldozery a vodní děla. Alarmující incident se odehrál v noci zřejmě z 6. na 7. března, kdy se onen plot pokusilo strhnout turecké vozidlo Katmerciler ATES. Tento obrněnec slouží pro pohraniční hlídkování, vychází z vojenského vozu Hizir a má výsuvné stožáry s elektronikou od společnosti Aselsan. Groteskní je ovšem fakt, že nákup 57 těchto vozidel byl ze 75 % financován z prostředků EU, protože oficiálně mají sloužit pro střežení hranice s Unií.

Zabavené obrněnce v akci
Nezahálelo však pochopitelně ani Řecko. Za ocelovým plotem byl vybudován zátaras z prvků HESCO MIL Bastion, jak se označují skládací „kontejnery“ z pevného textilu, které se naplní zeminou nebo pískem; v zásadě jde o odolnější obdobu klasické bariéry z pískových pytlů. Do tohoto valu rozmístili Řekové palebná postavení a světlomety, k hranicím údajně dopravili též protitankové zátarasy a prý zkoumali možnost napojit plot na elektřinu. Kromě pohraničníků a policistů dorazily k hranicím tisíce civilních dobrovolníků a nakonec i vojáci, údajně muži 71. výsadkové brigády „Pontos“. Na snímcích se vyskytovaly lehké obrněné vozy Panhard VBL a velice nezvyklou posilou se stalo osm obrněnců Streit Group Typhoon. Tato vozidla kategorie MRAP nalezli Řekové v červenci 2015 na palubě lodě Tychy, která plula do Libye. Jednalo se o porušení embarga, a ačkoliv lze soudit, že vozidla pocházející z Emirátů měly tehdy obdržet síly maršála Haftára, k jejich vlastnictví se poté přihlásila islamistická vláda v Tripolisu. OSN sice následně dovolila jejich přesun do Libye, ale zjevně k němu nedošlo, jelikož řecká policie je zabavila a někdy okolo 18. března je vyslala k hranicím. Tam pokračovaly pokusy migrantů překonat plot, zatímco jiní se snažili přeplout pohraniční řeku Evros na lehkých člunech, které jim údajně předala turecká armáda. Podle řeckých médií došlo též k opakovanému narušování vzdušného prostoru tureckými stíhačkami F-16, které měly dokonce ohrožovat řecký vrtulník, kdežto turecké lodě vplouvaly do řeckých výsostných vod.

Mezinárodní pomoc Řecku
Řecká vláda premiéra Mitsotakise se proto obrátila na další evropské země s žádostí o pomoc. Orgány EU sice jednaly velmi pomalu, ovšem řada států se rozhodla konat nezávisle na Unii a nasadit na hranici své policisty a pohraničníky. Jako první tak učinilo Rakousko a následovalo Maďarsko, Polsko a Kypr. Tyto státy vytvořily „řeckou koalici“, jež se postavila proti záměru jiných členů EU ustupovat Turecku, které žádalo mj. další platby a bezvízový styk. Policisty a pohraničníky potom na hranice vyslaly i další státy EU (mezi nimi i Česko) a kromě nich také Srbsko. Dne 22. března proběhly nejtvrdší střety, při nichž se migrantům podařilo na několika místech poškodit plot a proniknout do Řecka, mezinárodní síly je však zastavily a vrátily zpět. V dalších dnech už se situace uklidňovala a turecké autobusy začaly vozit migranty zpátky do vnitrozemí, k čemuž přispěl rovněž fakt, že se v táborech u hranic začal šířit koronavirus. Tím však napětí rozhodně neskončilo, protože ilegální migranti se snažili a stále snaží proniknout i na některé řecké ostrovy, mj. Lesbos, Samos, Kos a Leros. Také tam došlo k narušení řeckého vzdušného prostoru a výsostných vod a objevily se zprávy, že Turecko může na duben chystat i vojenskou akci proti těmto ostrovům, na které si činí nárok. Turecký prezident Erdogan totiž v loňském roce zpochybnil mírovou smlouvu z Lausanne (1923), jež ostrovy přiřknula Řecku. Dle řady zpráv Turecko otevírá proti Řecku i další „frontu“ v podobě přepravy tisíců migrantů do Albánie, takže lze očekávat pokračování konfliktu.
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TTD obrněnců na řecko-tureckých hranicích

Katmerciler ATES
Streit Group Typhoon
Osádka + výsadek
2 + 4
2 + 8
Provozní hmotnost
16 tun
15 tun
Celková délka
6,000 m
6,717 m
Celková šířka
2,500 m
2,491 m
Celková výška
2,600 m
3,817 m
Světlá výška
0,410 m
0,492 m
Výkon motoru
298 kW
295 kW
Max. rychlost
120 km/h
100 km/h
Dojezd na silnici
700 km
1050 km
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