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Další připomínky, slovní komentář (alespoň 900 znaků):
Příspěvek mě jako celek příjemně překvapil. Samo téma je v kontextu České republiky
poměrně málo presentované, a patrně jen částečně je to odůvodněno obavami z migrační
vlny, kterou by Česká republika mohla přílišným upozorňováním na sebe jako perspektivní
cílové destinace vyvolat v uprchlických táborech Jordánska. Samostatně pozitivně hodnotím
rozhovor autorky s expertem, který byl přímo na místě a angažoval se ve spolupráci s touto
destinací.
Samo Jordánsko je země rozporuplná Na jednu stranu si ji není vhodné idealizovat, na
druhou stranu, pokud by se arabský svět skládal ze zemí fungujících v podobném módu
a kondici, pak by bezpečnostní tlak na Evropu byl podstatně menší (jednak s ohledem na
zvládání zátěžových situací jednak co se týče modelu „Arabové pomáhají Arabům“)
a postačovala by kolikrát jen vzdálená logisticko-finanční pomoc. Spolu s článkem kolegy
Krulíka tak čtenář získá plastickou představu o této neprávem informačně opomíjené zemi.
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