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OSVĚTOVÝ MATERIÁL 

pro učitele a žáky  

Úvod

Každý z nás odněkud pochází, někde žije, je ovlivněn jistou kulturou, má určitou barvu kůže, vyznává 
nějaké hodnoty, je zvyklý žít v nějaké společnosti. Mnoho společností bylo vytvořeno lidmi, kteří si 
během daného historického období byli velmi podobní a vyznačovali se přirozeným sklonem 
nepřijímat ty, kdo se od nich v nějakém ohledu lišili. Lidé se ale odjakživa stěhovali, z nejrůznějších 
důvodů migrovali, měnili území, kde žili.  

Dnešní svět je už tak dost komplikovaný a vzájemně propletený a migrace ho jen dále komplikuje. 
Přivádí lidi na místa, kde nikdy předtím nebyli, nese s sebou neobvyklé odlišnosti. Někteří lidé a 
kultury spolu žijí v symbióze, jiní v konfliktu. Abychom v takovém světě mohli žít, musíme se 
zamyslet nad svými dějinami, identifikovat předsudky a stereotypy, které chováme o migrantech a 
uprchlících, příslušnících cizích národů a kultur, a být schopní vnímat jednotlivce, nikoli jenom 
skupinovou identitu těch, kdo jej obklopují. Žijeme po boku druhých, jejichž odlišnost bychom měli 
respektovat. Teprve pak budeme moci dát našemu společenskému životu lepší budoucnost, v níž 
budeme otevření vzájemným vztahům, všestranné spokojenosti a důstojnosti. Ne, nejsme každý 
stejný, jsme velice odlišní. Jako lidé jsme si ale všichni rovni. 

Cílem této vzdělávací brožurky je zvýšit povědomí o migraci, migrantech a uprchlících. Jsou v ní 
definovány pojmy jako „migrace“, „migrant“ a „uprchlík“, pročež následují právní a dějinné 
souvislosti tématu migrace a uprchlíků v kontextu evropských zemí. Dále je zde k nalezení slovníček 
dalších důležitých pojmů, které s migrací a uprchlíky přímo souvisejí, například rasismus, xenofobie, 
kulturní identita a problematika azylových řízení. 

Brožura rovněž obsahuje vybrané vzdělávací aktivity, které lze zapracovat do školních hodin. Jedná 
se o přípravné, úvodní a motivační hry, které na základě experimentální pedagogiky učí žáky, aby k 
problematice uprchlíků a migrace přistupovali lépe..   
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KDO JE TO UPRCHLÍK A MIGRANT?  

Lidé, na které má dopad migrace, a lidé, kteří s námi dnes žijí nebo žili v minulosti, jsou i uprchlíky. 
Abychom pochopili, co jsou uprchlíci a migranti zač, musíme se nejprve zaměřit na samotnou migraci 
a poté na rozdíl mezi koncepty „migrant“ a „uprchlík“, které neznamenají jedno a totéž. 

Migrace  
Lidská migrace je přesun lidí z jednoho místa na druhé s úmyslem usadit se v nové lokalitě, a to 
dočasně nebo natrvalo. Tento přesun často probíhá na velké vzdálenosti a z jedné země do druhé, 
existuje ale i vnitrostátní migrace, která je celosvětově převažující formou migrace. Lidé migrují jako 
jednotlivci, součást rodinné jednotky nebo ve velkých skupinách. 

Lidé se stěhovali od počátku dějin, často aby zlepšili své životní poměry, zajistili svým rodinám a 
dětem lepší příležitosti, unikli chudobě, pronásledování, nestabilitě a válce. I jen z letmého pohledu 
do minulosti vyplývá, že migrace není něčím, co by lidé neznali. Podíváme-li se na příslušná čísla, je 
migrace klíčovým procesem, které na lokální i globální úrovni formoval lidskou společnost a 
geopolitické i hospodářské vztahy. S ohledem na počet migrantů je současná situace opravdu 
unikátní. Pokud ale srovnáme počet lidí, kteří migrovali v minulosti, s tehdejší globální populací, 
nejeví se aktuální poměry nijak pozoruhodně. I přesto však byla migrace od poloviny 20. století 
poměrně výjimečná. Stojí za tím především různorodost důvodů, proč lidé migrují, rozšíření migrace 
do všech koutů světa napříč všemi sociálními, ekonomickými, věkovými, vzdělanostními a 
genderovými skupinami a skutečnost, že díky rozvoji dopravy a informační infrastruktury se svět 
zmenšil. 

Odchody a příchody nebývají ve světě dnešní migrace konečné a nemusí s sebou nezbytně nést 
zpřetrhání vazeb se zemí původu. Dnešní migrace se rovněž liší, pokud jde o národní a mezinárodní 
legislativu. Zahrnuje i mezinárodní smlouvy a úmluvy, které upravují práva migrantů, pohyb 
migrujících pracovníků, rodinných příslušníků, studentů, zranitelných a jiných osob, a dohody, jež 
stanovují pravidla povinného pojištění, převádění peněz, přesunu zboží atd. Přítomnost migrantů je 
ale také hnacím pohonem změny na lokální úrovni. Dochází k setkávání kultur, jazyků, zvyků, 
náboženství, kuchyně, sportovních zálib, hudebních vkusů a módy. Migrace je podnětem změny, ale 
představuje i výzvu těmto změnám odolat. Mezinárodní komunita, jednotlivé státy a jejich političtí 
představitelé, hostitelské společnosti, ale především samotní migranti, jejich rodiny a sousedé se s 
touto výzvou potýkají každý den. Mezinárodní lidská migrace je také výzvou pro platnost 
mezinárodních smluv a úmluv o všeobecnosti a nezcizitelnosti lidských práv a soudržnosti různých 
politických skupin v evropském kontextu, především pro politiku soudržnosti EU. 

Migrant 
Pojem „migrant“ většinou popisuje někoho, kdo se svobodně rozhodne přestěhovat do jiné oblasti 
nebo země, často kvůli lepším materiálním nebo sociálním podmínkám nebo vyhlídkám pro sebe a 
svou rodinu. Lidé migrují z mnoha různých důvodů: touha zlepšit svůj život, připojit se ke svým 
přátelům a příbuzným, aj. Následuje pár příkladů osob, jež migrovaly: 1. mladá žena, která dostala 
příležitost přestěhovat se do jiné země. Pokud se migranti vrátí do země, z níž odjeli, nemusí jim 
nutně hrozit bezprostřední nebezpečí, k emigraci ale mívají velmi dobré důvody. Spousta lidí migruje 
kvůli chudobě, nedostatku jídla nebo jiným problémům, například přírodním pohromám a 
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environmentálním potížím. Přesun do jiné země dává některým lidem příležitost zlepšit svůj život 
nebo zaopatřit rodinu. Ačkoli čelí podobným výzvám jako uprchlíci, například nutnosti zorientovat 
se v nové kultuře, jazyku a procesech, právní situace migrantů a uprchlíků se od sebe liší. 
Mezinárodní právo dává uprchlíkům právo uchýlit se do bezpečí v jiné zemi. Pokud jim v zemi 
původu hrozí nebezpečí, nelze je poslat zpět domů. Na migranty se toto pravidlo obvykle 
nevztahuje. Migraci si jednotlivé státy upravují vlastními imigračními zákony a procesy. 

V padesátých a šedesátých letech existovaly v Evropě programy pro krátkodobý pobyt zahraničních 
pracovníků/migrujících pracovníků. V jejich rámci byli migrující pracovníci najímáni, aby pomohli s 
poválečnou výstavbou. V některých evropských zemích vznikl nový trend migrace z asijských a 
afrických kolonií nebo bývalých kolonií.  

Během následujících desetiletí se rysy migrace dále rozrůznily, jelikož na kontinent začali z 
nejrůznějších důvodů přicházet lidé z celého světa. Dnes přichází do Evropské unie jako migrující 
pracovníci spousta cizinců. Napravují nedostatek pracovních sil a zároveň se snaží využít ekonomické 
příležitosti nebo navázat kontakt s příbuznými.  

Proměnlivá demografická situace v EU dovedla analytiky a pozorovatele k závěru, že kvůli stárnutí 
evropské populace a vytrvale nízké porodnosti není na výběr a je nutné stále více spoléhat na 
migraci, pokud mají evropské ekonomiky i nadále růst. Mnoho migrujících pracovníků pracuje na 
pozicích, které vyžadují nižší kvalifikaci a o něž místní populace nemá zájem. Na druhém konci 
žebříčku se nacházejí vysoce kvalifikovaní migrující pracovníci, kteří byli najatí na práci v oblastech, 
kde je nedostatek pracovních sil.  

Spisovatel Max Frisch kdysi o poválečných programech migrace dočasných pracovníků do vyspělých 
zemích Evropy prohlásil: „Chtěli jsme pracovní sílu, a oni přišli lidé.“ Tento výrok vystihuje podstatu 
migrace za prací a následný vznik diaspor nejenom v částech starého kontinentu, kde probíhá aktivní 
proces náboru. Ukazuje se, že pracovníky hledá na zahraničních pracovních trzích každá země, která 
zažívá ekonomický růst. A každá z nich zvažuje dočasnou migraci pracovních sil. Země západní 
Evropy to dělají už od druhé poloviny 20. století a postsocialistické země střední Evropy, státy 
Perského zálivu a nově industrializovaná státy jihovýchodní a východní Asie nejinak.  

Dějiny oblastí, které s tímto procesem mají více zkušeností, nicméně ukazují, že pokud země chce 
respektovat zásady demokracie a dodržovat Všeobecnou deklaraci lidských práv a jiné mezinárodní 
smlouvy a úmluvy, k jejichž dodržování se zavázaly, je přinejmenším problematické stimulovat 
migraci pracovních sil a neumožňovat imigrantům, aby se v zemi usadili nebo ji mohli svobodně 
opustit. Vedle toho příběhy z Německa, Francie a Spojených států ukazují, že čím déle země a její 
společnost odmítá objasnit, zda je zemí imigrantů, či nikoli, tím déle trvá přijmout opatření, která 
vede k jejich začlenění do většinové společnosti, a tím více energie, úsilí a financí musí stát později 
vynaložit na integraci a společné soužití většiny a nové populace.  

Dobrovolná migrace 
Dobrovolná migrace je migrace z následujících důvodů: za prací, studiem, rodinou, zkušenostmi a 
obecně proto, že lidé stojí o lepší život. Tyto důvody vedou lidi k dlouhodobému nebo trvalému 
přesunu do jiné země a kulturní oblasti. Když se bavíme o poměrech migrace za prací, informujeme 
žáky, že migraci za prací reguluje stát a migranti ze třetích zemí potřebují pracovní povolení a 
povolení k pobytu. 
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Uprchlík 

Za uprchlíka je v souladu s Ženevskou úmluvou považována každá osoba, která se nachází mimo 
svou zemi a má oprávněné obavy z pronásledování kvůli své rase, náboženství, národnosti, 
příslušnosti k jisté společenské třídě nebo vyznávání jistých politických názorů. Ženevská úmluva 
(Úmluva o právním postavení uprchlíků) byla podepsána v roce 1951 za účelem ochrany uprchlíků 
na území signatářských zemí: upravuje jak ochranu žadatelů o azyl (možnost azylového řízení, 
dostupnost lékařské péče a vzdělání), tak ochranu osob, jež byly uznány za uprchlíky (práva žadatelů 
o azyl v zemi, kde o azyl žádají). Jelikož život uprchlíka bývá plný nástrah, mají státy zákonnou 
povinnost uprchlíky chránit, a to i v bezpečných zemích. 

V zemi, kde uprchlíci žijí, je mohly střety nebo pronásledování vystavit nebezpečí. Nemají na výběr 
a musí prchnout nebo zemi opustit, aby vyhledali bezpečí. To znamená, že toho hodně opouštějí. 
Jedná se o jedno z nejtěžších rozhodnutí, jaké může člověk učinit. Co tedy dělá z člověka uprchlíka? 
Uprchlíci se nenacházejí ve své vlasti a překročili nejméně jednu hranici, aby uprchli před konfliktem, 
který je v případě návratu vystavuje nebezpečí, nebo jim hrozí pronásledování kvůli jejich 
národnosti, rase či sexuální orientaci nebo proto, že patří k jistému náboženství či sociální skupině 
nebo vyznávají určité politické názory.  

Někteří bývají uvězněni a je jim tělesně či duševně ubližováno. Uprchlíci s sebou často nemají nic 
než šaty, v nichž jsou oblečení, a nechávají za sebou svůj všední život. Často přijdou o svůj domov, 
úspory, příbuzné a blízké. Cesta do bezpečí bývá dlouhá a nebezpečná, mnohdy při ní přicházejí k 
úrazu, nebo dokonce přijdou o život. To všechno může člověku způsobit silné trauma. Nedá se 
vyloučit, že se s traumatem bude uprchlík potýkat.  

Někteří jsou odloučení od rodiny a touží se se svými blízkými opět shledat. Mohou se potýkat s 
výzvami, které souvisejí s adaptací na nové prostředí. Hostitelská země jim sice může pomoci naučit 
se nový jazyk a přizpůsobit se kulturním a jiným rozdílům, ale někteří uprchlíci se i přesto vrátí domů, 
jakmile v jejich vlasti nastane dostatečné bezpečí. Jiní zůstanou a začlení se do hostitelské země. Je-
li jim poskytnuta správná pomoc, uprchlíci se mohou integrovat a začít nový život. Z některých se 
časem stanou občané hostitelské země. 

Poskytovat ochranu lidem, kteří opouštějí svůj domov, aby unikli pronásledování, je jedním z 
nejstarších rysů civilizace. Zmiňují se o něm asyrské texty z Blízkého Východu, Babylonské říše nebo 
starověkého Egypta, napsané před 3500 lety. O tři tisíciletí později se ochrana uprchlíků stala 
základem mandátu Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, který byl založen, aby pomáhal 
uprchlíkům – především těm, již se po druhé světové válce neměli kam vrátit. Uprchlíci nejsou ve 
své vlasti nijak chráněni a nezřídka prchají právě před jejími úřady. Pokud jim ochranu nezaručí jiná 
země, hrozí jim smrt nebo život v nesnesitelných podmínkách. Cílem ochrany uprchlíků je přijít s 
trvalým řešením, které lidem umožňuje začít znovu od začátku, v důstojných a bezpečných 
poměrech. Tato řešení zahrnují integraci v zemi, kde je azyl udělen, návrat domů, pokud je to možné, 
nebo přemístění do jiného státu. 

V sedmdesátých, osmdesátých a devadesátých letech přicházelo do Evropy velké množství žadatelů 
o azyl a uprchlíků z celého světa, kteří prchali před konflikty a porušování lidských práv. Po pádu 
Berlínské zdi se v devadesátých letech vynořila problematika obchodu s bílým masem a 
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převaděčství. Tato činnost měla za následek příval ilegálních migrantů, často bezbranných. Jelikož 
Evropská unie posílila své vnější hranice, je pro uprchlíky a migranty daleko těžší se do Evropy dostat. 
Musí tedy volit jiné, nezřídka mnohem nebezpečnější trasy. 

Nucená migrace 

Migrace uprchlíků, kteří jsou ve své vlasti pronásledování kvůli příslušnosti k politické, náboženské, 
etnické nebo sociální skupině, se nazývá nucená migrace. Uprchlíci mají na základě mezinárodního 
práva nárok na ochranu a mohou požádat o azyl. Důvodem pronásledování bývá nejčastěji boj 
jednotlivce s nedemokratickým režimem nebo strádání, které člověka vyžene z domova.  

Vydává se na cestu uprchlíka ze země svého původu a podstupuje nebezpečí, aby zachránil svůj život 
a/nebo důstojnost. Důležitým tématem je život uprchlíků v nové zemi, integrace a potíže, jimž čelí, 
ale i jejich potenciál. Nelze je vnímat pouze jako potřebné a příjemce humanitární pomoci, ale 
naopak i jako osoby, jež se dočasně nacházejí v neblahé situaci, a jako každý jiný musí dostat 
příležitost naplnit svůj osobní a profesní potenciál. 

Nicméně… 

Rozdíl mezi nucenou a dobrovolnou migrací není vždy jednoznačný. V příbězích mnoha takzvaných 
dobrovolných migrantů jsou prvky donucení nebo motivace k útěku. Podobně spousta příběhů 
nucené migrace obsahuje element sebeurčení, volby nebo přípravy. Mezinárodní migrace se často 
dělí na legální a ilegální. Legální migrant splňuje všechny podmínky stanovené zákony země, v níž 
žije. Ilegální migrant některé z nich nesplňuje, ale toto nesplnění je ne vždy dobrovolné nebo 
úmyslné. 

Co o nucené a dobrovolné migraci vypovídají čísla? 

V roce 2017 se po celém světě nacházelo kolem 258 milionů migrantů (srovnej s 222 miliony v roce 
2010). Asii opustilo přibližně 80 milionů lidí, Evropu 78 milionů a Severní Ameriku 58 milionů. Zhruba 
67 všech migrantů žije v pouhých 20 zemích, většinou v USA, Německu, Ruské federaci a Saúdské 
Arábii. Zajímavé je, že v Asii se narodilo 110 milionů, v Evropě 64 milionů. Roku 2018 bylo nuceno 
opustit svůj domov 68,5 milionů lidí. Z těch bylo uprchlíky jen asi 25,4 milionů. Zbytek jsou vnitřně 
vysídlené osoby, které musely odejít ze svého původního bydliště a uchýlit se do jiného státu své 
země. 

V důsledku konfliktu nebo pronásledování musí každý den odejít z domova přes 28 000 lidí po celém 
světě. Zajímavé je i to, že 57 procent uprchlíků za posledních několik let pochází z pouhých tří zemí: 
Jižního Súdánu (2,4 milionu), Afghánistánu (2,6 milionu) a Sýrie (6,5 milionu). Ačkoli se často tvrdí, 
že všichni uprchlíci míří do Evropy, není to tak docela pravda. Většinou utíkají za hranice své vlasti, 
kde přebývají v uprchlických táborech a čekají, až se budou moci vrátit domů. Ze statistik vyplývá, 
že velká část jich žije v těchto hostitelských zemích: Turecko – 3,5 milionu, Uganda – 1,4 milionu, 
Pákistán – 1,4 milionu, Libanon – 1 milionu, Írán – 979 000. 

Migrační politika EU 

Členské státy Evropské unie si stanovují vlastní imigrační politiku, která se zemi od země velmi liší. 
Lze nicméně vysledovat společné přístupy k migraci na úrovni EU, které platí pro všechno nebo 
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aspoň většinu členských států. Zásadním faktorem přístupu k migraci je nutnost vyrovnat se s 
výzvami, které s sebou přináší ekonomický růst a nedostatek pracovních sil. Rovněž je důležitá 
integrace migrantů a boj s ilegální migrací (především zneužíváním, obchodem s bílým masem a 
převaděčstvím). 
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HISTORICKÁ ZKUŠENOST S MIGRACÍ A ETNICKOU ODLIŠNOSTÍ 

 

1. ČESKÁ REPUBLIKA  
Každá společnost, která je konfrontována s migrací a migranty (nebo uprchlíky) je jiná. V tradiční 
kulturní představě o migrantech, uprchlících a migraci hraje roli současná společenská situace a 
minulé zkušenosti. Americká společnost se například často uvádí jako příklad společnosti, která 
postavila svou identitu na migraci. Jednoduše řečeno, každý Američan je imigrant, a tak migrace 
nepředstavuje pro Američany nic zvláštního nebo negativního. Zkušenosti českých občanů a sdílená 
kulturní představa o migrantech a cizincích se v tomto ohledu silně liší. 

Etnická homogenita 
Co se týče ochoty akceptovat etnickou diverzitu, nachází se česká společnost v poměrně nevýhodné 
situaci. České dějiny jsou vnímány jako dějiny více méně uzavřeného geografického prostoru. Vztah 
k vlasti je rovněž silně ovlivněn mottem českého spisovatele Viktora Dyka: „Opustíš-li mne, 
nezahynu. Opustíš-li mne, zahyneš!“ Ačkoli především v 19. století měla migrace bohatou tradici, 
kolektivní vzpomínky na migraci Češi moc nemívají (Činátl, K., Pinkas, J. 2011). Zároveň však byla tím 
největším „českým“ městem Vídeň, kde žily stovky tisíc Čechů. Čeští osadníci v částech Ruska nebo 
Volyni dokonce čítali 1,6 milionů osob. 

Vedle toho, že v české paměti chybí zkušenost s migrací, je zde ještě jedna podstatná věc: z 
historických důvodů byla Česká republika v minulých desetiletích etnicky homogenní. To znamená, 
že v zemi žilo v podstatě jediné etnikum. I Československo bylo uspořádáno federativně, oba národy 
měly svůj vlastní stát a uzavřely spolu dohodu o zřízení federace. Byl tak naplněn ideál nacionalismu 
„každému národu jeho vlastní stát“, což je velice lákavá a politicky úspěšná myšlenka. Vzniká tak 
přesvědčení, že je správné, aby každý národ měl vlastní stát a naopak, že v národním státě by měli 
žít příslušníci jediné národnosti. Z etnické homogenity se tudíž stala tradice, již považujeme za 
běžnou a správnou. Představu, že na jednom území žijí lidé, kteří se od sebe etnicky a kulturně liší, 
nepovažujeme za „tradiční“ nebo „normální“. 

Česká populace začala být etnicky homogenní po rozpadu Rakouska-Uherska, kdy se 
mnohonárodnostní monarchie změnila ve státy, které stály na principu národnosti. Dalším krokem 
k etnické čistotě byl poválečný odsun příslušníků německé národnosti. Za poslední fázi 
homogenizace lze považovat rozdělení České a Slovenské federativní republiky na dva národní státy. 

Xenofobie je strach z neznáma, který má sociální a socio-psychologické základy. Podstatou 
xenofobie je tedy pocit nebo strach, že správná (v našem případě homogenní) forma společnosti je 
narušována. 

Němci: cizinci jako nepřátelé  
Xenofobní a rasistické postoje se opírají o jeden konkrétní prvek: představu, že cizinec je nepřítel. 
Cizinci-nepřáteli tu z historického hlediska bývali Němci (za Rakouska „jsme trpěli“ a němčina má u 
spousty lidí dodnes pověst jazyka, jímž se potlačovala čeština). Mnoho příkladů dokládá, jak tato 
domněnka nejenom vznikla, ale byla v průběhu dějin úmyslně posilována, především po druhé 
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světové válce, avšak i dnes v souvislosti s Němci vysídlenými ze Sudet. Tento „Němec-dávný 
nepřítel“ byl hegemon, který si chtěl všechno vzít nebo koupit. V některých částech společnosti 
panuje poměrně silná domněnka, že cizinci „nám něco berou“, všechno u nás skupují nebo nás 
nějakým neurčitým způsobem vyhráli. 

Vietnamci: cizinci stojící mimo českou společnost 
K české xenofobii a relativně nepříznivých reakcích na migranty přispívá ještě jedna představa o 
cizincích, v níž cizinec nebo migrant vystupuje jako člověk, který v České republice sice žije, je ale od 
společnosti oddělen. Toto oddělení se považuje za správné a legitimní, což mimo jiné znamená, že 
státní úřady mají nad cizincem moc, nebo na něj přinejmenším neustále dohlížejí.  

Typickým příkladem tohoto postavení cizinců je historie Vietnamců v České republice. Vietnamští 
studenti a učenci dorazili do Česka organizovaně, na základě mezistátní dohody, tj. nikoli v důsledku 
vlastní činnosti. Jejich bydliště a činnost byly předem určeny a podléhaly neustálému dohledu. Totéž 
platilo pro studenty z jiných, tehdy spřátelených zemí. Výsledkem této historie je mimo jiné 
překvapení nad tím, že tito migranti se dnes, po revoluci nechovají v souladu s tím, co bylo původně 
dohodnuto nebo co český stát dovolil, ale jak si sami přejí a že jsou podřízení „pouze“ zákonům, jako 
každý jiný. 

Základním prvkem socialistické smluvní migrace byla její dočasnost – migranti měli v Česku studovat, 
zlepšit si kvalifikaci nebo vykonat jistou práci a pak odjet. Tuto dočasnost považujeme, a to včetně 
vlády a ministerstva vnitra České republiky, za charakteristický rys, který migranty opravňuje v Česku 
zůstat: pracují tu a studují, ale pak se vrátí domů. V tomto směru tedy společnost překvapí, když se 
migranti rozhodnou zůstat nebo nechají svou budoucnost otevřenou, aniž by dali jasně najevo, zda 
zůstanou, nebo odjedou. Tento tzv. diferencovaný plán integrace migrantů (tj. cizinci, kteří zůstanou 
jen omezeně dlouhou dobu a pro něž platí jiná pravidla než pro většinovou populaci) se 
pravděpodobně dochoval z minulých desetiletí a jako recept na začlenění migrantů není výhodný 
ani teoreticky, ani prakticky. Migranti se tímto způsobem nestávají skutečnými členy společnosti – 
žijí vedle ní, odděleně, což je z dlouhodobého hlediska neudržitelné, protože to vyvolává sociální 
napětí. 

Kam se ubírat do budoucna? 
Historie představuje pro současnou situaci české společnosti zásadní výzvu. Nemůžeme zůstávat v 
minulosti. Ačkoli v 19. a 20. století se národy zřizovaly, navazovaly vztahy s jinými národy a budovali 
svou specifickou identitu, která stála na politické nezávislosti, dnešní česká společnost se nachází v 
odlišném postavení. Česko je členským státem Evropské unie, členem Organizace spojených národů, 
které se snaží jeden druhému dále přiblížit, spolupracovat a překonat nacionalismus, který lidi 
rozděluje. Z toho důvodu Evropská unie podporuje nadnárodní spolupráci a přeshraniční regiony. 
Umožnuje tak svým občanům, aby se ztotožňovali i s jinými přirozenými skupinami, než je jejich 
národ – například s obyvateli hraničních pohoří (např. Šumava, Jizerské hory, kde spolu bok po boku 
žijí Češi a Němci). 

Migrace v České republice 
Porevoluční migrace do České republiky proběhla v několika fázích. Počátkem devadesátých let byly 
zmírněny zákony, které omezovaly pohyb přes hranice, a počet migrantů v tehdejším 
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Československu a později v České republice začal růst. Česká republika se změnila ze země 
emigrantů (odkud lidé odcházejí) v zemi imigrantů (příchozí početně převyšují odchozí). Bodem 
zvratu byl rok 2000, kdy vstoupil v platnost nový zákon o pobytu cizinců v České republice a 
významně posílil režim vstupu a pobytu v České republice pro většinu cizinců. Po zmírnění zákonů 
začal počet migrantů opět stoupat, nicméně v důsledku globální ekonomické krize z roku 2009 
zpomalil. 

Koncem roku 2018 žilo v České republice 564 000 migrantů. Většina jich pocházela z Ukrajiny (131 
000), Vietnamu (61 000), Ruska (38 000). Následovaly Spojené státy, Mongolsko, Čína, Kazachstán, 
Moldavsko. 

Uprchlíci v České republice 
Vedle migrantů, kteří do České republiky přišli a přicházejí dobrovolně, existuje skupina, jež k 
příchodu byla donucena, například protože prchají před pronásledováním nebo válkou. Pobyt 
uprchlíků je upraven zákonem o azylu. Tento zákon (jímž se uplatňuje Úmluva o právním postavení 
uprchlíků) dává všem právo ucházet se v České republice o azyl (neznamená právo na azyl, pouze na 
to požádat o azyl a vyslechnout si řádné rozhodnutí). 

Celkem požádalo o azyl v České republice od roku 1990 přes 98 tisíc lidí. Za tento vysoký počet 
uchazečů může především obrovský příval uchazečů v devadesátých letech, z nichž většina neměla 
v úmyslu v České republice zůstat, měla namířeno do států západní Evropy a z České republiky brzy 
odešla. V devadesátých letech bylo Česko primárně průjezdní zemí, především kvůli své zeměpisné 
poloze, tj. jako soused Německa.  

Situace se ale postupně začala měnit a pro spoustu žadatelů o azyl se Česká republika jako nová 
demokracie stala cílovou destinací. Počet žadatelů o azyl v České republice je však podstatně nižší 
než v západní Evropě. V minulých letech nepřekročil tři tisíce. 

Koncem roku 2017 byl azyl přiznán celkem 2669 osobám a dalším 2238 byla přiznána doplňková 
ochrana. V minulých letech byl azyl nejčastěji udělován žadatelům z Běloruska, Ruska, Ukrajiny, 
Iráku, Afghánistánu a Sýrie. Celkem mezinárodní ochranu dostává ročně přibližně 100–300 lidí. 

Uprchlická krize v kontextu Visegrádské čtyřky 
V České republice se uprchlická krize nijak významně neprojevila. Uprchlíci naší zemí primárně 
procházejí. V Česku je zaveden systém povinného přerozdělování migrantů v souladu s kvótami 
stanovenými Evropskou unií. 

V září 2015 přijala Unie 387 uprchlíků z Itálie, 1251 z Řecka a 1340 z Maďarska, celkem tedy 2978. 
Důvodem byla snaha pomoci zemím EU, kde se migrantů nachází nejvíce (Itálie, Řecko), tj. na 
hranicích Schengenského prostoru, kde uchazeči podávají žádost o mezinárodní ochranu. 
Visegrádská čtyřka se zavedením kvót od samého začátku bojovala, protože jejich systém považuje 
za nefunkční a neúčinný.  

Chce se zaměřit hlavně na cílenou podporu a ochranu hranicí Schengenu, posílit politiku návratu a 
koordinovaný boj s organizovaným zločinem (pašeráckými skupinami). Silná kritika rovněž zazněla 
na adresu většinového hlasování, jímž bylo rozdělení migrantů v EU schváleno, kvůli čemuž byly 
některé státy snadno přehlasovány. 
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Roku 2015 v Evropském parlamentu Česká republika systém kvót opustila. Premiér Bohuslav 
Sobotka se zavázal, že ke konci roku 2017 bude přijato nejméně 1100 osob, ale na bázi 
„dobrovolnosti“. Zatím bylo přijato pouze 12 uprchlíků z Řecka. Evropská komise proto 4. ledna 2018 
podala na Českou republiku, Polsko a Maďarsko stížnost u Soudního dvoru Evropské unie kvůli 
nedodržování povinnosti přerozdělovat uprchlíky. 

  

2. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ  

Z kulturního, sociálního a ekonomického hlediska uprchlíci k životu ve Velké Británii za posledních 
450 let významně přispěli, a to i navzdory reakci britské vlády a populace, které byly často negativní. 
O přítomnosti uprchlíků vypovídá mnoho známých jmen: mimo jiné Camille Pisarro, Sigmund Freud, 
Frank Auerback a Arthur Koestler. 

Uprchlíci v britské historii 

Od roku 1560 přijímala Británie uprchlíky z celého světa. Do země prchaly před pronásledováním 
nejrůznější skupiny a časem se zde usadily. Nizozemští protestanti byli mezi prvními (právě tato 
skupina přivezla do Británie fish and chips). Sedm z čtyřiadvaceti zakladatelů Bank of England byli 
hugenoti – uprchlíci. Sir John Houlbon, první guvernér Bank of England, byl synem hugenotských 
uprchlíků. David Garrick, shakespearovský herec, po němž bylo pojmenováno divadlo v Londýně, a 
John Holland, který zdokonalil mikroskop a jehož jméno žije dál ve společnosti Dollond & Aitchison, 
oba byli potomci hugenotů. 

Během revolucí v Evropě přicházeli do Británie významní političtí disidenti, kteří prchali před 
obviněním z velezrady, včetně Karla Marxe nebo Victora Huga, politika a politického spisovatele, 
jenž proslul svým inspirativním dílem Bídníci. Během staletí dorazily do Británie desítky tisíc židů 
nejrůznějšího původu, kteří se snažili vyhnout pronásledování. 

Během 20. století vyvolaly světové války příval uprchlíků, včetně dětí z Baskicka, a židů prchajících z 
nacistického Německa. 

V padesátých a šedesátých letech dorazilo více než 50 000 uprchlíků ze Sovětského svazu, 
Rumunska, Československa a Maďarska. Někteří z nich žili ke konci druhé světové války v 
uprchlických táborech a nechtěli se do vlasti vrátit. Jiní byli politickými oponenty nově zřízených 
komunistických režimů východní Evropy. V sedmdesátých a osmdesátých letech do země začali 
přicházet ugandští Asiaté, Chilani a Vietnamci. 

Poláci a Indové coby největší národnostní menšiny 

Polsko, Indie a Pákistán jsou země, z nichž pochází nejvíce obyvatel Británie cizího původu, tj. 10%, 
9%% a 6% z celkového počtu. Polsko je rovněž zemí, z níž pochází nejvíce cizinců s jiným než britským 
občanstvím, kteří v Británii žijí, tj. celkem 16,4 %. 

Během poválečné přestavby Británie byli Indové do země nalákáni na příslib zaměstnání. Panoval 
silný nedostatek pracovních sil a země Commonwealthu představovaly jejich dodatečný zdroj. 
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Imigrace byla jediným řešením. Zákon z roku 1948 umožnil občanům Commonwealthu volný přístup 
do Británie, a když v červnu toho roku připlula z Jamajky SS Empire Windrush, značilo to symbolický 
začátek poválečného rozmachu imigrace. V padesátých letech dorazily stovky tisíc lidí z Indie, 
Pákistánu a Západní Indie, nikoli jen kvůli krátkodobé práci, ale aby se v zemi natrvalo usadili. 
Imigrace pokračovala a od té doby zintenzívněla, což mělo za následek etnickou a kulturní diverzitu, 
která by v roce 1945 byla nemyslitelná. 

Po druhé světové válce přišlo do Británie i velké množství uprchlíků z Polska. Vláda roku 1947 přijala 
zákon o přesídlení Poláků, který uprchlíky výrazně podpořil a pomohl jim začít znovu od začátku. 
Poláci sehráli zásadní roli při budování nových domů, nahrazování chybějících pracovních sil a 
pokládání základů poválečné britské společnosti. 

Polští státní příslušníci migrovali do Británie dlouhá léta. V minulých letech předehnali příslušníky 
indické komunity a s počtem přes 3 miliony se stali největší etnickou menšinou v zemi. Tento počet 
se ještě zvýšil po roce 2004, kdy Polsko vstoupilo do EU. Většinou se jedná o ekonomické migranty, 
kteří do Británie přijíždějí za prací a vzděláním. 

Panuje domněnka, že po Brexitu se zvýší množství migrantů, kteří přicházejí ze zemí bývalého 
Commonwealthu, aby byl vynahrazen nedostatek pracovních sil, k němuž by mohlo dojít po 
odchodu migrantů z EU. 

Migrace ve Spojeném království 

Do září 2018 emigrovalo do Británie odhadem 202 000 občanů ostatních zemí EU a celkem 145 000 
Britů emigrovalo do EU. „Čistá migrace“ v rámci EU tedy činila 57 000 – zhruba nejnižší úroveň, která 
byla od roku 2009 zaznamenána. V roce před referendem o vystoupení z EU dosáhla migrace asi 189 
000. Po něm se počet migrantů dramaticky snížil. Není jasné, v jaké míře za to přímo může 
rozhodnutí vystoupit z EU, spolu s procesem vystoupení, který v příštích několika letech následoval, 
však očividně nějaký vliv mělo. Madeleine Sumptionová ze skupiny Migration Observatory při 
Oxfordské univerzitě prohlásila: „Data o migraci z EU hovoří jasně: Británie není pro migranty z EU 
tak atraktivní jako před několika lety. Nelze vyloučit, že za to může politická nejistota související s 
Brexitem, klesající hodnota libry, kvůli níž jsou britské mzdy méně lákavé, nebo jednoduše to, že 
pracovní příležitosti v jiných zemích EU se zlepšily. Čistá migrace z EU byla těsně před referendem 
neobvykle vysoká, a tak by k poklesu přinejmenším zčásti nejspíš došlo i bez Brexitu.“ Čistá migrace 
ze zemí, které nejsou členy EU, mezitím činí odhadem 261 000 ročně – nejvyšší zaznamenaná úroveň 
od roku 2004. Celá desetiletí byla téměř trvale vyšší než migrace z EU. 

Ačkoli počet migrantů z EU se za poslední dekádu zvýšil rychleji než počet migrantů ze zemí, které 
nejsou členy EU, většinu obyvatel Británie, kteří se narodili v zahraničí, stále tvoří osoby ze států 
mimo EU. Roku 2017 bylo z EU 39% obyvatel Británie, kteří se narodili v zahraničí. 

Uprchlíci ve Spojeném království 

Lidé, kteří v Británii žádají o azyl, pocházejí z Etiopie, Eritreje, Bosny, Kosova, Kypru, Íránu, 
Afghánistánu, Íránu, Ghany, Srí Lanky, Pákistánu, Somálska, Turecka, Konga, Burundi, Súdánu, 
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Angoly, Sierry Leone, Rwandy, Keni, Alžírska, Nigérie, Zimbabwe, Kolumbie, zemí bývalého 
Sovětského bloku a východní Evropy. Přinášejí s sebou velké množství dovedností, jazyků, zkušeností 
a vědomostí. 

Řada britských vlád se snažila omezit těmto lidem přístup do země a nastolit pro žadatele o azyl v 
Británii přísnější podmínky, aby potenciální nové přistěhovalce odradila. V červenci 2004 královna 
odsouhlasila již páté zpřísnění azylové a imigrační legislativy od roku 1993. 

V roce 2015 bylo v Británii odhadem 123 000 uprchlíků. To je asi 0,2% populace. Roku 2016 podalo 
žádost o azyl v Británii asi 39 000 lidí, tj. včetně rodinných příslušníků, kteří jsou na hlavním žadateli 
závislí. Žadatelé byli primárně iránské, pákistánské, irácké, afghánské a bangladéšské národnosti. Co 
se udělených azylů týče (před případným odvoláním) se na prvním místě nacházeli Syřané, po nich 
Íránci, Eritrejci, Súdánci a Afghánci. Tato čísla nezahrnují více než 5000 lidí, kteří byli přesídleni z 
jiných částí světa, jelikož se liší od těch, již o azyl přicházejí požádat do Británie (z jiné země to nejde). 
Drtivá většina těchto osob jsou Syřané. 

Existují rovněž žadatelé o azyl, jejichž žádost byla zamítnuta a kteří se slovy odborníků na imigrační 
politiku stávají „příslušníky neregulérní populace migrantů“. Jiní jim říkají „ilegální migranti“. Je 
těžké určit, kolik neúspěšných žadatelů v Británii dále pobývá bez povolení, natož kolik lidí tato 
„neregulérní populace“ čítá. 

Nicméně neexistují žádná oficiální čísla, která by udávala, kolik uprchlíků se v Británii nachází. 
Částečně to závisí na tom, koho považujeme za „uprchlíka“. Poté, co je žadateli udělen azyl, se jeho 
status rezidenta může koneckonců změnit. Žadatelé mohou získat povolení k časově omezenému 
pobytu, trvalému pobytu, dokonce i britské občanství. Někteří lidé, kteří do země dorazí jako 
uprchlíci – třeba i jako děti – a jsou dnes britskými občany, se za uprchlíky mohou a nemusí dodnes 
považovat. 

Uprchlická krize ve Spojeném království 

Během krize se Británie zavázala v průběhu 4 let přijmout 20 000 zranitelných uprchlíků, a to pouze 
z táborů v regionu, nikoli osoby, které se do Evropy dostaly přes Středozemní moře. 

Tehdejší ministerský předseda řekl poslancům: „Budeme světu i nadále dokazovat, že jsme zemí 
mimořádného soucitu, která vždy stojí za svými hodnotami a pomáhá těm, kdo to potřebují.“ V 
současnosti Británie tomuto závazku nedostává, protože přesídlena byla méně než polovina 
slíbeného počtu a mladistvým bez doprovodu se nedostává té podpory, jež jim byla přislíbena. 

  

3. BELGIE  

Imigrace v Belgii má stejně dlouhou historii jako země samotná. Její podoba se nicméně v průběhu 
času měnila. Zatímco koncem 19. století probíhala mezinárodní migrace na poměrně krátkou 
vzdálenost a migranti přicházeli hlavně ze sousedních zemí, dnes Belgii charakterizuje velká diverzita 
národností a migrantů, kteří přicházejí ze stále vzdálenějších států. V tomto období vypukla druhá 
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světová válka a všechny zvraty, které ji provázely, přinesla ale i důležitou konstantu: „zákon 
poptávky a nabídky pracovních sil.“ 

Belgie jako heterogenní kosmopolitní země  

K 1. lednu 2015 čítá populace Belgie okolo 11,209 milionu, z toho téměř 10 milionů (9 953 758) 
Belgičanů, 902 580 cizinců z Evropy a 352 706 občanů neevropských zemí. V Belgii pochází většina 
migrantů z Itálie, Nizozemí, Maroka, Polska, Rumunska, Španělska, Portugalska, Německa a Turecka. 
První tři uvedené země představují dohromady 37% cizinecké populace v Belgii. Obyvatelé Bruselu, 
kteří se v oblasti nacházeli k 1. lednu 2016, mají celkem 184 různých národností. Mezi nimi jsou 
nejvíce zastoupeni Belgičané, Marokánci a Francouzi. Dějiny Belgie jsou plné bilaterálních dohod s 
různými zeměmi, jejichž účelem bylo obstarat pracovní síly. Spousta migrantů, kteří do Belgie od 
třicátých let minulého století přicházeli, pracovala v dolech. Podle zprávy World Migration Report z 
roku 2015 je Brusel tím nejkosmopolitnějším městem v Evropě, a po Dubaji druhým 
nejkosmopolitnějším na světě. Populace Belgie je vysoce heterogenní a více než třetina obyvatel 
Bruselu není belgická. Odlišné etnické skupiny na území žijí vedle sebe. Samozřejmě vznikají 
konflikty ohledně toho, jak diverzitu populace a odlišné kultury, z nichž se skládá, řídit. Stále více se 
vyjevují projevy a napětí, jimiž se odlišnosti, svazky a příslušnost ke konkrétním kulturám vyznačují. 

Konžané: od studentské migrace kvůli ekonomickým problémům ke 
slučování rodin 

První konžští migranti dorazili do země mezi lety 1946 a 1974. Jednalo se hlavně o studenty, turisty 
a obchodníky. Mezi lety 1975 a 1983, kdy Belgie skončila s ekonomickou migrací na základě kvót, 
zůstala migrace z Konga na stejné úrovni, a na rozdíl od jiných dokonce vzrostla. Tento rozpor 
vysvětlují odlišné migrační vzorce. O ekonomické migraci lze v případě Konžanů v pravém slova 
smyslu mluvit teprve od osmdesátých let. Konžská migrace do Belgie se změnila v primárně 
studentského hnutí ve strategii osídlení motivovanou požadavky na mezinárodní ochranu a 
sjednocení rodin. 

Od počátku šedesátých let do konce let osmdesátých se do země vrátilo velké množství Konžanů. 
Od devadesátých let jsou podobné návraty značně omezené a konžští migranti praktikují spíše 
dlouhodobou migraci. Od počátku devadesátých let migrují z Konga spíše starší lidé a ženy. 

Konžští migranti jsou ve srovnání s jinými národnostními skupinami rovněž vysoce vzdělaní. Jedná 
se o logický důsledek studentského ražení konžské migrace od chvíle, kdy země získala nezávislost. 
U této populace však panuje vysoká nezaměstnanost, což vyvolává otázky jak o hodnotě jejích titulů 
a diskriminaci na trhu práce.  Dalším ukazatelem nepříznivých postojů ke konžským migrantům, co 
se sociologického hlediska týče, je jejich nadměrné zastoupení v řadách svobodných rodičů a 
izolovaných domácností, což se obecně považuje za indikátor sociální a ekonomické křehkosti. 

Objevují se i další otázky, především z hlediska geografického umístění konžských imigrantů, kteří 
směřují hlavně do Bruselu a Valonska. Mezi lety 2001 a 2005 směřovalo 30% konžských imigrantů 
do pěti obcí bruselského regionu. Mělo by být nicméně zdůrazněno, že konžská populace, z níž se 
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stali Belgičané, se méně soustředí v centrech měst a usazuje se na jejich periferiích, nejspíš proto, 
že na území pobývá delší dobu. Konžané jsou v Belgii nadále etnickou menšinou. 

Migrace v Belgii 

Do Belgie migrují především Evropané. Téměř dvě třetiny zahraniční populace, která se v Belgii 
nachází, tvoří státní příslušníci Evropské unie. Co se týče občanů třetích zemí, představují hlavní 
cestu do Belgie sjednocení rodin, studium, práce a žádosti o azyl. 

Na rozdíl od jiných koloniálních mocností Belgie nikdy nepodporovala nábor konžských pracovních 
sil společnostmi se sídlem v Belgii. Pro tento postoj existuje několik vysvětlení: nízká konžská 
populace, politika neasimilace, neochota začlenit Konžany do belgického společenství a připravovat 
koloniální firmy o pracovní síly. 

Od doby, kdy Kongo získalo nezávislost (1960), konžská imigrace do Belgie postupně zesílila, z 
kvantitativní perspektivy se však stále jedná o marginální jev. Velký je nyní podíl studentů. Na 
druhou stranu bylo v zemi mezi lety 1960 a 1965 s výjimkou „kádrů“ (dorazili v rámci svého výcviku) 
bylo jen málo migrujících pracovníků. Od druhé poloviny šedesátých let začali přicházet uprchlíci, 
kteří do země uprchli z politických důvodů) a lidé, již hledali lepší ekonomické poměry. 

Uprchlíci v Belgii 

Během třicátých let Belgie přivítala mnoho uprchlíků z různých států: Ruska (po říjnové revoluci), 
Německa – především židy (po nástupu nacistů v roce 1933) a v menší míře Itálie (po nástupu 
Mussoliniho k moci). Po druhé světové válce byl zničený evropský kontinent rozdělen na dva „bloky“ 
(Východ/Západ). Itálie, kde byla vysoká nezaměstnanost a napjatá politická situace, strádala. 

Co se Belgie týče, ta se potýkala s obrovským nedostatkem uhlí, který komplikoval snahu o 
poválečnou rekonstrukci, především průmyslových sektorů (hutnictví, cement, vápenky, textil…), jež 
kvůli nedostatku uhlí nedokázaly uspokojit poptávku. Za tuto situaci mohl hlavně pokles pracovních 
sil, které sektor zaměstnával, a klesající ochota Belgičanů sjíždět do dolů. Nejprve Belgie využívala 
práci německých válečných zajatců. V prosinci 1945 pracovalo v dolech 46 000 vězňů. 

Od května 1947 museli být němečtí zajatci propuštěni. Pokud jde o belgické pracovníky, ti byli stále 
méně ochotní v dolech pracovat a při nejbližší příležitosti zaměstnání opouštěli. Klíčovou otázkou 
bylo, kdo je nahradí. Státní orgány se rozhodly vrátit k předválečné politice náboru zahraničních 
pracovníků. Italští horníci se tak ocitli bok po boku vyhnaných lidí z východních zemí (Ukrajiny, 
Maďarska, Východního Německa). Mezi lety 1947 a 1949 zaměstnávaly belgické doly 23 000 
uprchlíků z východní Evropy. Patřili k milionu lidí, kteří z východní Evropy prchli. 

Podobně bylo mezi lety 1956 a 1956 zverbováno na práci v uhelných dolech 1900 lidí z uprchlických 
táborů v Rakousku, Jugoslávii a Německu, většinou Maďarů. Po událostech roku 1956 přišlo do 
Belgie v rámci kvót 7000 maďarských uprchlíků. Kvůli vysoké nehodovosti se Belgie vydala hledat 
nové možnosti náboru a uzavírala nové bilaterální dohody, především se Španělskem (1956) a 
Řeckem (1957), které pokrývaly 3400 španělských a 7800 řeckých pracovníků. Poté přišli na řadu 
Maroko a Turecko (1964). Cizozemská populace mezi lety 1961 a 1970 vzrostla o 263 000 osob, 
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hlavně kvůli sjednocování rodin. V roce 1980 byl schválen první zákon o pobytu, příchodu a 
deportaci cizinců, který se stal předmětem mnoha korekcí a úprav. Právě v tomto období byl rovněž 
přijat první zákon proti rasismu (zákon z 30. července 1981, který potlačuje jisté činy podnícené 
rasismem nebo xenofobií). 

Od poloviny osmdesátých let zažívá Belgie novou fázi imigračního růstu. Tento růst byl obzvlášť 
důležitý od roku 2000. V roce 2010 činila imigrace ze zahraničí 140 375 osob a v roce 2011 138 071, 
což dalece překonalo maximální hodnoty z let 1948 a 1964. 

Roku 2014 bylo v zemi registrováno 128 465 cizinců (o 5% procent víc než v roce 2013). Na prvním 
místě se nacházejí občané EU (64%). Mezi občany 28 zemí EU jich osmdesát procent pochází sedmi 
zemí, včetně Rumunska (12% celkové imigrantské populace), Francie (11%), Nizozemí (8%), Polska 
(6%), Itálie (5%), Španělska (5%) a Bulharska (4%). Poprvé v dějinách zahraničních imigrantů v Belgii 
předehnali Rumuni Francouze. Evropští státní příslušníci zemí, jež nejsou členy EU, představují 
pouze 5% imigrantů. Z těch jsou hlavní skupinou Turci (2% celkového počtu zahraničních imigrantů). 
Po Evropě je druhým nejvíce zastoupeným kontinentem Afrika (13%), přičemž polovina těchto 
migrantů pochází ze subsaharské Afriky a druhá ze severní Afriky. Co se týče severní Afriky, 
sedmdesát procent imigrantů pochází z Maroka (4% celkové imigrace ze zahraničí). Pokud jde o 
subsaharskou Afriku, je na prvním místě Demokratická republika Kongo. V těsném závěsu následují 
Kamerun a Guinea. Poté je Asie, z níž pochází 12% všech zahraničních imigrantů. Mezi imigranty z 
podoblasti západní Asie (8%) jsou především Indové, Syřané a Afghánci. Přítomnost cizinců ze 
západní Asie (hlavně Sýrie a Afghánistánu) v imigrační vlně do Belgie je jevem z nedávné doby a 
souvisí s přívalem žadatelů o azyl. Imigranty z východní Asie (4%) tvoří primárně Číňané a Japonci. 

Uprchlická krize v Belgii 

V roce 2015 se rozhodovalo o udělení 260 826 krátkodobých a dlouhodobých víz. O 85% z nich bylo 
rozhodnuto kladně. Hlavní důvody pro udělení víz v roce 2015 u všech národností zahrnovaly: 
sjednocení rodiny (45%), studium (29%) a profesní důvody (13%). Lidé, kteří přicházejí 
prostřednictvím rodinného sjednocení, jsou především státní příslušníci zemí EU. Na první příčce se 
nacházejí Rumuni, Nizozemci a Francouzi. Co se týče státních příslušníků třetích zemí, bylo kvůli 
rodinnému sjednocení uděleno nejvíce víc Marokáncům, Indům, Syřanům, Afgháncům, Turkům a 
Japoncům. 

V posledních letech se v Belgii, stejně jako ve většině zemí Evropské unie, projevují sklony přijímat 
opatření, jimiž se omezuje přístup na jejich území a která mají přímý nebo nepřímý dopad na 
základní práva. Postihují žadatele o azyl, uprchlíky, legální i nelegální přistěhovalce či evropské 
občany. 

Od ledna do července 2015:  

O azyl v zemi EU požádalo asi 100 000 Syřanů, z nichž 2,3% tak učinilo v Belgii. Z téměř 510 000 
žadatelů o azyl v prvním stupni (ze všech národností), kteří byli v EU registrováni během prvních 
sedmi měsíců roku 2015, činili Syřané asi 20% všech žadatelů, již do EU v tomto období dorazili. V 
Belgii čili tento podíl za stejné období 21%.  
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 4. ŠPANĚLSKO 

Frankistické Španělsko a migrace 

Mezi lety 1939 a 1975 panovala ve Španělsku diktatura, vedená generálem Francem. Toto období 
lze nicméně rozdělit do dvou fází, z nichž ta první trvala zhruba do roku 1959 a ta druhá od roku 
1959 do konce Francova režimu. Během zmíněné první fáze byly hranice země přísně střežené, 
emigrace postavena mimo zákon a trestána odnětím svobody. V roce 1956 přijal Francův režim nový 
zákon o emigraci, který ji za přísných podmínek povoloval. Takto Španělsko otevřelo své hranice, 
následkem čehož se spousta Španělů vydala hledat práci v jiných zemích západní Evropy. Nebyl to 
podnět pouze pro emigraci Španělů, ale i pro imigraci lidí ze zemí Latinské Ameriky, které se v 
šedesátých letech potýkaly se sociálními a politickými problémy. Nicméně množství imigrantů ke 
konci frankistického období nebylo nijak velké, ani významné. 

Migrace ve Španělsku do dnešní doby 

Většina imigrantů (36,71% v roce 2007) pochází z iberoamerických zemí. Po nich následují imigranti 
ze západní Evropy (21,06%) a východní Evropy (17,75%), nicméně velká skupina imigrantů ve 
Španělsku přichází i ze severní Afriky (14,76%). Největší zastoupení mezi cizinci, kteří se v zemi 
nacházejí, mají Ekvádorci – v roce 2007 jich bylo 14,6%. Druhé místo zaujímají imigranti z Maroka a 
třetí největší skupinou jsou Kolumbijci. Tyto tři nejzastoupenější skupiny imigrantu tvoří 40% 
celkového počtu imigrantů ve Španělsku. 44% latinskoamerických migrantů přišlo do země po roce 
2001. 

Rumuni, Marokánci a Ekvádorci jako hlavní etnické menšiny 

Španělsko je evropskou zemí s 46,4 miliony obyvatel. Zhruba 89,9% je etnicity španělské a 10,1% 
zahraniční. Spousta příslušníků těchto etnických menšin přišla do Španělska v nedávné době během 
období zvýšené imigrace. Jiní v zemi žijí už několik generací. 

O postavení největší etnické menšiny ve Španělsku spolu soupeří Rumuni a Marokánci, z nichž obě 
skupiny tvoří 1,7% populace. Většina Rumunů přišla z Rumunska v honbě za ekonomickými 
příležitostmi. K roku 2010 dosáhla jejich populace 900 000. Roku 2011 zavedl premiér zákaz volného 
pohybu Rumunů, aby jim zabránil jezdit do Španělska za prací. Zákaz neplatil pro rumunské 
imigranty s doklady. Tento politický tah byl reakci na vysokou nezaměstnanost, která v zemi 
panovala. V roce 2012, kdy byla ekonomická krize na vrcholu, mnoho Rumunů ze země odešlo. Dnes 
se jejich populace odhaduje na 730 340. 

Co se týče imigrace, mívalo Španělsko s Marokem politiku otevřených dveří. Maročtí občané tedy 
nepotřebovali ke vstupu víza. Spousta jich do země přicházela kvůli sezónním pracím, především v 
zemědělství a průmyslu. Tento vztah se nicméně roku 1985 změnil, protože Španělsko zavedlo nový 
zákon o vízovém styku. Zákon byl přísný a nezahrnoval plán trvalého pobytu. V roce 2008 činila 
populace Marokánců s doklady 752 695 osob. Jelikož si španělská vláda dělala velké starosti se 
stagnující ekonomikou, od září stejného roku začala nezaměstnaným imigrantům nabízet finanční 
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odškodnění, pokud svůj pobyt zruší a ze země odejdou. Tato strategie byla neúspěšná: marocká 
populace se nezmenšila, a naopak k roku 2011 vzrostla o 8,8%. 

Lidé ekvádorské etnicity tvoří 0,7% španělské populace. Po latinskoamerické dluhové krizi z 
osmdesátých let a druhé finanční krizi, kterou si Ekvádor prošel v letech devadesátých, se obrovské 
množství Ekvádorců uchýlilo kvůli ekonomické situaci do Španělska. Roku 1988 se v zemi nacházelo 
méně než 10 000 imigrantů z Ekvádoru. Toto číslo do roku 2002 vzrostlo na 200 000 a do roku 2005 
na 500 000. Mnoho imigrantů toužilo po příležitosti natolik, že dorazili na turistické vízum a zůstali i 
poté, co vypršelo. Jelikož množství imigrantů s doklady bylo opravdu velké, Španělsko se rozhodlo 
udělit jim amnestii. V letech 2004 a 2005 získalo imigrační doklady asi 140 000 Ekvádorců.  

Uprchlíci ve Španělsku 

Za rostoucí počet žádostí v roce 2018 mohl značný vzrůst úředně stvrzených žádostí osob z 
Venezuely, Kolumbie, Hondurasu, Salvadoru a Nicaraguy. Tato skutečnost dokládá nedostatky 
španělského azylového systému, jelikož značný vzrůst počtu migrantů, kteří v roce 2018 dorazili na 
pobřeží země, se neodrazil v počtu žádostí o mezinárodní ochranu. Do Španělska dorazilo po moři 
více migrantů než do kterékoli jiné země EU – 58 569, tj. 51% z celkového množství těch, kdo se 
přeplavili přes Středozemní moře. Stále přetrvávají chronické nedostatky, co se týče přístupu k 
informacím a postupů, jak adekvátně a individualizovaně získat mezinárodní ochranu. 

Venezuela byla třetí rok po sobě zemí, z níž pocházelo nejvíce osob, které se ve Španělsku ucházely 
o mezinárodní ochranu. Celkem podalo v roce 2018 žádost 19 280 Venezuelanů (35% celkového 
množství). Srovnej s 10 350 žádostmi, které byly podány v roce 2017. 

Podle statistických údajů Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, které jsou uvedeny v první 
části této zprávy, se Venezuela v roce 2017 nacházela na čtvrtém místě žebříčku zemí s největším 
počtem žadatelů o azyl. V první polovině roku 2018 už byla na první příčce. Venezuelský exodus, 
posílený zhoršenou politickou, sociální a ekonomickou krizí, násilím a nejistotou, nabyl v roce 2018 
dramatických rozměrů a podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky se stal tím největším v 
nedávné historii Jižní Ameriky. Ale navzdory postoji vysokého komisaře se velké množství žádostí, 
které tito lidé ve Španělsku podali, dočkalo zamítnutí: status uprchlíka byl udělen pouze 30 osobám 
a 1495 jich bylo zamítnuto. Současně mají na řízení vliv nahromaděné nevyřešené případy – ze 78 
710 žádostí o azyl, které koncem roku 2018 čekaly na projednání, jich 31 620 podali venezuelští 
občané.  

Další země, z nichž roku 2018 pocházelo nejvíce žadatelů: Kolumbie, Sýrie, Honduras, Salvador, 
Ukrajina, Palestina, Nicaragua, Maroko a Alžír. 

  

5. ITÁLIE  

„Italské“ etnikum je z kulturního, lingvistického, genetického, historického a politického hlediska 
značně rozmanité, a to dost na to, aby se v jistém směru dalo považovat za několik samostatných 
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etnik. Když se Itálie roku 1861 sjednotila, mluvila italsky jen 3% populace. Dnes jí hovoří 90% Italů. 
Příklady jasně vymezených skupin, kteří jsou domorodými obyvateli Itálie, jsou Furlánci, Ladinci, 
Sardové, Jižní Tyrolané a Sicilané. 

Itálie se pro uprchlíky a migranty bez dokladů stala jednou z hlavních bran do EU. Mezi lednem a 
počátkem září 2015 bylo do Itálie po moři nebo souši propašováno 121 000 migrantů. K 1. lednu 
2017 pobývalo v Itálii 5 047 028 cizích státních příslušníků, tj. 8,2% celkové populace a o 92 352 
oproti předchozímu roku. Tato čísla zahrnují děti, které se v Itálii narodily cizím státním příslušníkům 
(75 067 v roce 2014, tj. 14,9% všech novorozenců), ale nikoli cizí státní příslušníky, kteří následně 
získali italské občanství (129 887 v roce 2014). Kolem 6 200 000 osob, které v Itálii přebývají, pochází 
z přistěhovaleckého prostředí (kolem 10% celkové italské populace). Dále sem nespadají nelegální 
imigranti, jejichž počet je těžké určit.  

Deník The Boston Globe v květnu 2008 uvedl, že jich je odhadem 670 000. Cizozemská populace je 
v Itálii nerovnoměrně rozložena: 59,5% imigrantů žije v severní části země, která je hospodářsky 
nejrozvinutější, 25,4% ve střední části a jen 15,1% v jižních regionech. Dětí, které se v Itálii narodily 
cizím matkám, bylo v roce 2012 102 000, v roce 2013 99 000 a v roce 2014 97 000.  

Od rozšíření Evropské unie pochází nejnovější vlna migrantů z okolních evropských zemí, především 
z východní Evropy, a stále častěji z Asie, čímž byla severní Afrika vytlačena ze své předchozí pozice 
nejčastějšího zdroje imigrantů. V Itálii je oficiálně registrován asi milion Rumunů, z nichž zhruba 10% 
jich jsou Romové. K roku 2013 se italská populace s cizozemským původem dělila následovně: 
Evropané (50,8%), Afričané (22,1%), Asiaté (18,8%), Američané (8,3%) a obyvatelé Oceánie (0,1%). 

Rumuni jako hlavní etnická menšina 

Důsledkem hlubokých ekonomických a sociálních změn, které vyvolala poválečná industrializace, 
nízká porodnost, stárnoucí populace, a tedy nedostatek pracovních sil, začala být Itálie v 
osmdesátých letech přitažlivým cílem pro rostoucí množství zahraničních imigrantů. Od pádu 
berlínské zdi v roce 1989 a rozšíření Evropské unie z let 2004 a 2007 přicházely hlavní migrační vlny 
z bývalých socialistických zemí východní Evropy (především Rumunska, Albánie, Ukrajiny a Polska). 
Druhým nejdůležitějším zdrojem imigrantů v Itálii odjakživa byla sousední severní Afrika (především 
Maroko, Egypt a Tunis).  

Počet příchozích se následkem arabského jara prudce zvýšil. Kromě toho byl zaznamenán rostoucí 
příliv migrantů z Dálného Východu (hlavně Číny a Filipín) a Latinské Ameriky (Ekvádor, Peru). V 
současnosti je v Itálii oficiálně zaregistrován asi milion Rumunů (z nichž asi desetinu tvoří Romové), 
což představuje nejdůležitější jednotlivou zemi původu.  

Po Rumunsku následuje Albánie a Maroko, na něž připadá po 500 000 lidech. Počet 
neregistrovaných Rumunů je těžké odhadnout, ale organizace The Balkan Investigative Reporting 
Network přišla v roce 2007 s prohlášením, že  jich může být i přes půl milionu. Rozložení imigrantů 
je v Itálii poměrně nevyrovnané: 84,9% imigrantů žije v severní a střední části země (jsou 
hospodářsky nejrozvinutější), přičemž v jižní polovině poloostrova žije jen 15,1%. 
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Uprchlíci a migranti v Itálii 

Kvůli zeměpisné poloze poloostrova a jeho blízkosti pobřeží severní Afriky je plavba přes 
Středozemní moře cestou, kterou migranti bez dokladů historicky využívají nejčastěji. Tato trasa v 
průběhu času začala být stále významnější, jelikož množství lidí, kteří do EU proudí jinými trasami, 
postupně kleslo a politické nepokoje v Libyi obecně vzato oslabily hranice i pobřežní kontrolu, což 
dalo příležitost organizacím zaměřeným na převaděčství lidí. 

Hlavním cílem lodí a raftů, které se plaví přes Středozemní moře, je nejjižnější italské území – 
Pelagické ostrovy. Nacházejí se 133 km od Tuniska, 167 od Libye a 207 od Sicílie. 

Malá vzdálenost mezi těmito ostrovy a africkou pevninou přiměla organizace zaměřené na 
převaděčství lidí používat lodě a rafty, které by jinak byly stěží schopné plavby po moři, a dalece 
překračovat jejich povolenou kapacitu. Oficiální zprávy se zmiňují o lodích, jejichž jmenovitá 
kapacita je dvojnásobně až trojnásobně překračována, i o používání gumových člunů. To mělo za 
následek několik nehod na volném moři, například v letech 2007, 2009, 2011, 2013 a 2015. Mezi 
lety 2014 a 2017 bylo tyto nehody těžší doložit, jelikož organizace zaměřené na převaděčství lidí 
změnily taktiku: místo aby se snažily dostat lodě přes moře až do Lampedusy, stačilo jim s nimi 
vyplout z libyjských výsostných vod a potom požádat o záchranu proplouvající obchodní lodě, lodě 
záchranných organizací nebo italské a maltské pobřežní hlídky či armády. Podle Úmluvy Organizace 
spojených národů o mořském právu, jejímž signatářem Itálie je, musí být osoby zachráněné na moři 
přepraveny do nejbližšího bezpečného přístavu: jelikož Libyí i nadále zmítají politické nepokoje, 
znamená to přesun do Itálie. 

Jakmile se migranti ocitnou v Itálii, Dublinská dohoda EU požaduje, aby požádali o povolení k pobytu, 
mezinárodní ochranu nebo azyl v první zemi EU, do níž vstoupili, což jim v podstatě zabraňuje legálně 
překročit vnitřní hranice EU, dokud jejich případ není vyřízen a schválen. Poněvadž drtivá většina 
migrantů, kteří se v Itálii vylodí, se chce dostat do zemí střední a severní Evropy, mívají sklon žádost 
o povolení nepodat a raději po souši zamířit na severozápad. 

V reakci na postupný vzrůst migračního toku přes Středozemní moře zintenzivnila italská vláda 
spolupráci s tuniskými a libyjskými úřady, aby zamezila činnosti organizací, které převádějí lidi po 
souši, a zařídila odtažení lodí, jež italská armáda zachrání v mezinárodních vodách, zpět do přístavu, 
z nějž se vyplavily. Tato politika, přijatá v letech 2004 a 2005, vyvolala kontroverzi ohledně 
slučitelnosti s italskými a evropskými zákony, jelikož řada zpráv doložila, že libyjské úřady se na 
migrantech dopouštějí násilí. Evropský parlament strategii otevřeně kritizoval. 

Berlusconiho a Kaddáfího vlády roku 2008 podepsaly dohodu o spolupráci na ukončení ilegální 
migrace z Libye do Itálie. To mělo za následek násilné vracení lodí s libyjskými migranty, které italská 
pobřežní hlídka odchytila na moři. Po vypuknutí libyjské občanské války v roce 2011 se tato strategie 
zhroutila. Roku 2012 Evropský soud pro lidská práva rozhodl, že Itálie vracením migrantů do Libye 
porušila Evropskou úmluvu o ochraně lidských práv, jelikož migranty vystavila riziku špatného 
zacházení v Libyi a porušila zákaz kolektivního vyhošťování. Tím tato strategie v podstatě skončila. 
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Roku 2009, kdy proud migrantů opět zesílil, zkritizoval Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky 
přeplněnost dočasných středisek pro přijímání imigrantů. V jednotce, která byla vystavěna pro 
maximálně 850 lidí, údajně bydlelo téměř 2000 lidí zachráněných z lodí. Mnoho lidí spalo venku pod 
plastovými plachtami. Devatenáctého února 2009 vypukl při výtržnostech osazenstva požár, který 
velkou část zadržovacího zařízení zničil. 

Roku 2011 arabské jaro v Tunisku a Libyi připravilo vládu o kontrolu nad hranicemi a pobřežím a tok 
migrantů opět vzrostl. S příchodem května 2011 už na ostrově Lampedusa bylo přes 35 000 
imigrantů z Tuniska a Libye. Koncem srpna jich bylo 48 000.[34] Jelikož migrační a azylová politika je 
výhradní odpovědností každého členského státu, vyvolal zvýšený migrační tlak na jižní hranici EU 
napětí mezi členskými státy ohledně toho, jak rozlišovat mezi lidmi, kteří migrují z ekonomických 
důvodů, což se ze zásady považuje za nezákonnou imigraci, po níž následuje nucený odchod nebo 
deportace ze země, a těmi, jimž může být udělen azyl. Jelikož libyjské autoritářské vládě se nedařilo 
udržet zemi pod kontrolou a Kaddáfí se bál svržení svého režimu, byl tok migrantů, kteří směřovali 
na sever, využit jako taktika nátlaku na Itálii a EU, aby se nepřistoupilo k vojenskému zásahu. 

Uprchlická krize v Itálii 

Od roku 2011 a především od roku 2014 nestabilita a druhá občanská válka v Libyi příchod do Itálie 
usnadnily, jelikož není žádná ústřední mocnost, která by řídila libyjské přístavy, jednala s evropskými 
zeměmi a mohla se vypořádat se sítěmi zaměřenými na převaděčství migrantů. Je rovněž možné, že 
válka přiměla k odchodu mnoho afrických imigrantů přebývajících v Libyi, která dříve bývala cílovou 
zemi pro migranty hledající lepší práci. Sucho, chudoba a násilí související s globálním oteplováním 
způsobeným člověkem zrychlily hromadnou migraci z Blízkého Východu a Afriky do Evropy. Ve 
vzácných případech posloužila imigrace jako krytí pro bojovníky Islámského státu, kteří se přestrojili 
za uprchlíky nebo migranty. Co se týče náboženského vyznání, byla většina příchozích muslimové 
(většinou sunnitští muslimové). Nemuslimské menšiny (např. Jezídové, Asyřané a Mandejci) měly 
nízké zastoupení.  

Podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, jsou třemi nejvíce zastoupenými národnostmi 
mezi více než milionem těch, kdo do Evropy přišli přes Středozemní moře od ledna 2015 a března 
2016, Syřané (46,7%), Afghánci (20,9%) a Iráčané (9,4%). 

Z migrantů, kteří do Evropy dorazili po moři v roce 2015, jich 58% byli muži starší 18 let (77% 
dospělých), 17% ženy starší 18 let (22% dospělých) a zbylých 25% osoby mladší 18 let. Počet úmrtí 
na moři dosáhlo rekordní úrovně v dubnu 2015, kdy se ve Středozemním moři potopilo pět lodí s 
téměř 2000 migranty, přičemž počet mrtvých se odhaduje na více než 1200. Ztroskotání se odehrálo 
na pozadí přetrvávajících konfliktů a uprchlických krizí v několika asijských a afrických zemích, což 
celkové množství násilně vyhnaných lidí po celém světě ke konci roku 2014 zvýšilo na téměř 60 
milionů – nejvíce od druhé světové války. Počet lidí, kteří ilegálně překročili hranice EU, se z 1,8 
milionu v roce 2015 snížil roku 2017 na 204 219. 

Při ztroskotání lodi u pobřeží Lampedusy v roce 2013 zahynulo „více než“ 360 migrantů, což italskou 
vládu přimělo spustit program Mare Nostrum, rozsáhlou námořní akci, která zahrnovala pátrání a 
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záchranu migrantů, z nichž někteří byli následně vpuštěni na palubu vrtulníkové výsadkové lodi.[68] 
Roku 2014 italská vláda program ukončila s tím, že přidružené náklady byly příliš velké, než aby je 
mohla jedna jediná země EU uhradit. Hlavní zodpovědnost za pátrací a záchranné akce převzal 
Frontex v rámci operace Triton.[69] Italská vláda si od EU vyžádala dodatečné finanční prostředky, 
aby v operaci mohla pokračovat, ale členské státy jí požadovanou pomoc neposkytly. Britská vláda 
vyslovila obavy, že akce slouží jako „nezamýšlený ‚povzbuzující faktor‘, kvůli němuž se o 
nebezpečnou plavbu přes moře pokouší stále více migrantů, což vede k dalším tragickým zbytečným 
úmrtím.“ Operace sestávala ze dvou sledovacích letadel, tří lodí a sedmi pracovních týmů, které 
shromažďovaly informace a vedly proces vyšetřování/určování totožnosti. Měsíční rozpočet činil 
odhadem 2,9 milionů €.  

Jelikož po roce 2015 vzrostl počet plavidel neschopných plavby po moři, které organizace zaměřené 
na převaděčství používaly, a s nimi i množství nehod na moři, jež způsobily ztráty na životech, několik 
evropských nevládních organizací spustilo v těsné spolupráci s italským námořnictvem a pobřežní 
hlídkou vlastní pátrací a záchranné akce. Tyto operace často probíhají v blízkosti libyjských 
výsostných vod, aby nebyla narušena pravomoc libyjských úřadů, a přesto byla zaručena bezpečnost 
migrantů. V souladu s Úmluvou  

Organizace spojených národů o mořském právu se zachráněné osoby vozí do nejbližšího 
bezpečného přístavu, což je ve většině případů pobřeží Itálie. To v praxi znamená, že většinu 
vzdálenosti mezi libyjským a italským pobřeží urážejí plavidla nevládních organizací. Pravicové 
italské noviny a aktivisté si tohoto všimly a začaly mimo jiné prohlašovat, že nevládní organizace, 
které se podílejí na pomoci migrantům a jejich záchraně na moři, mají ze spolupráce s italskými 
úřady finanční zisk nebo že některé z nich jsou členy ilegálních organizacích zaměřených na 
převaděčství, spolupracují s agenty na libyjském pobřeží a jsou financovány mezinárodními 
zločineckými skupinami nebo finančními institucemi, jež mají zájem na rozdmýchávání politických 
nepokojů v Itálii. Italský parlament se těmito tvrzeními zabýval a dospěl k závěru, že jsou 
nepodložená. Žádné další kroky podniknuty nebyly. Navzdory tomu pravicové noviny i nadále proti 
italským a zahraničním nevládním organizacím brojí. 

Rok 2017 se s ohledem na italskou politiku externí migrace často označuje jako bod zvratu. 
Zodpovědnost se z větší části přisuzuje Marcu Minnitimu, zasloužilému příslušníkovi italských 
tajných služeb, který byl od prosince 2016 ministrem vnitra za středolevou koaliční vládu, již vedla 
Demokratická strana (Partito Democratico, PD). 

Roku 2017 pokročil italský přístup k migraci ve třech ohledech: snaha o dosažení konsenzu na úrovni 
EU a získání podpory, snaha o prosazení „koalice ochotných“ (složené z Itálie, Německa, Francie a v 
poslední době i Španělska) a vypracování významných bilaterálních iniciativ, které by měly politickou 
i finanční podporu EU. 

Memorandum o porozumění mezi Itálií a Libyí, podepsané 2. února 2017, zahájilo novou a v jistém 
směru bezprecedentní éru italských bilaterálních dohod, jejichž účelem bylo reagovat na migrační 
toky. Obnovení spolupráce s Libyí, která z Itálie udělala nejaktivnějšího státního činitele v terénu, se 
dočkalo kritiky proto, že Libye postavila migraci mimo zákon, lidé jsou široce uvězňováni bez udání 
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důvodů a v zemi neexistuje žádný azylový rámec. Vedle posílení systému kontroly suchozemských 
hranic spoluprací s místními úřady a vládou v Tripolisu, jež má podporu OSN, se Itálie zaměřila na 
zlepšení libyjské „pobřežní hlídky“ a na formulaci „zásad chování“, jimiž by se měly řídit mezinárodní 
nevládní organizace, které ve Středomoří provádějí pátrací a záchranné operace.   

Roku 2018 se předvolební kampaň v Itálii vyznačovala xenofobní a protimigrantskou rétorikou. 
Příklady zahrnují programové prohlášení pravicové strany Liga a její slogany „Italové na prvním 
místě“ nebo „konec s invazí“. Tyto fráze nejsou nepodobné těm, které zaznívají i v jiných evropských 
zemích. Napětí v Itálie nicméně dospělo do kritického bodu a vyvrcholilo nesčetnými případy 
tělesných napadení a zastrašování migrantů, uprchlíků a osobností, které vůči celé situaci zaujímají 
otevřenější postoje. Že je problematika stále častěji formulována jazykem rasismu, je znepokojivé. 
V tomto směru volby předznamenaly novou éru tolerované diskriminace. Tato dynamika z Itálie 
nějakou dobu nezmizí. 
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SLOVNÍČEK POJMŮ 

V tomto slovníčku jsou vysvětleny základní koncepty, které přímo nebo nepřímo souvisejí s migrací, 
migranty a uprchlíky. 

Azyl 
Útočiště, ochrana před pronásledováním. Podle zákona o azylu je azyl formou mezinárodní ochrany. 
Jedná se o povolení k pobytu, které se z určitých (politických, náboženských, národních aj.) důvodů 
uděluje cizím státním příslušníkům, pokud bylo prokázáno, že dotyčná osoba má oprávněné obavy 
z pronásledování v zemi, z níž uprchla. 

Diskriminace 
Diskriminace znamená rozlišování, v jehož důsledku zacházíme se dvěma lidmi ve stejné situaci jinak, 
protože jeden z nich je příslušníkem nějaké skupiny (rasa, věk, pohlaví, náboženství) nebo má 
nějakou vlastnost (je nemocný, chudý). Diskriminace může být i pozitivní: příslušníci skupiny jsou 
upřednostňováni před druhými. 

Emigrace 
Ven, emigrovat = odejít odněkud. Na poli mezinárodní migrace je emigrace odchodem z jedné země 
do jiné. Skupiny lidí, které během jednoho období odešly do jiné země kvůli jednomu důvodu (např. 
emigrace po bitvě na Bílé hoře, poválečná emigrace z Československa), se rovněž označují za 
emigranty. 

Etnicita 
Skupina lidí, kteří se od ostatních odlišují svou etnicitou – běžnými rysy a vlastnostmi (jazyk, původ, 
území, historie, kultura, náboženství, vzhled, smýšlení, hodnoty a normy). Vedle toho, že příslušníci 
etnika mívají společné rysy, si jsou rovněž vědomi hranic a rozdílů, které je odlišují od okolních 
etnických skupin či hlavní, majoritní etnické skupiny. Etnicita, tedy povědomí o etnicitě skupiny, je 
vnímání právě této specifičnosti, zkušenost s odlišnostmi, a někdy i systematické a politicky řízené 
budování této odlišnosti. Důležitou částí etnicity je okamžik volby a dobrovolnosti: etnicita není nic 
vrozeného, neměnného a biologicky určeného, ba naopak – z větší části se jedná o lidský výtvor, 
který se v průběhu času upevnil a jejž lze změnit rozhodnutím. 

Etnická identita 
Vědomí, pocit přináležitosti ke konkrétní etnické skupině na základě běžně sdílených rysů spojených 
s etnicitou a původem a na základě pocitu odlišnosti od jiných etnických skupin. Jedná se o souhrn 
názorů na původ, etnický prostor, historický osud, roli a povahu jednotlivcovy etnicity a její místo 
mezi jinými etnickými skupinami. 

EU – Schengen 
V Schengenské dohodě, podepsané 14. června 1985 v Schengenu, se Belgie, Francie, Lucembursko, 
Německo a Nizozemí zavázaly postupně zrušit hraniční kontroly na společných hranicích a nastolit 
volný pohyb všech osob, které jsou občany signatářských členských států, jiných členských států 
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nebo třetích zemí. Pět výše uvedených států 19. června 1990 podepsalo Úmluvu k provedení 
Schengenské dohody (hraniční kontroly na hranicích těchto států byly zrušeny v roce 1995). Úmluva 
upravuje konkrétní podobu volného pohybu a obsahuje záruky k jeho provedení. Jejím důsledkem 
je takzvaný schengenský prostor, kde na společných mezistátních hranicích neprobíhá žádná 
kontrola a hranice lze překročit kdykoli a kdekoli.  

Od 12. prosince 2008 se schengenský prostor skládá z nepřerušeného území 25 států. Kromě Velké 
Británie, Irska, Kypru, Rumunska a Bulharska v rámci Schengenu spolupracují všechny členské státy 
EU plus Norsko, Island a Švýcarsko. V západní části Evropy lze tedy bez jediné zastávky přejet od 
jižního pobřeží Španělska k severnímu pobřeží Estonska. K největšímu rozšíření schengenského 
prostoru došlo 21. prosince 2007, kdy se k 15 dřívějším členům přidalo devět středo a 
východoevropských zemí, které do EU vstoupily 1. května 2004 (Česká republika, Estonsko, Litva, 
Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko a Slovinsko). V České republice zůstaly hraniční 
kontroly pouze na mezinárodních letištích, ale od 30. března byly povinnosti podrobovat lety 
hraniční kontrole v rámci rozšířeného schengenského prostoru zbaveny i ony. Chybějící kontrolu 
vnitřních hranic schengenského prostoru vynahrazuje intenzivní spolupráce a náročné standardy, 
které platí pro mnoho oblastí, od policie a justiční spolupráce přes konzulární a vízové záležitosti k 
ochraně osobních údajů. Z hlediska bezpečnosti by přijatá opatření měla předcházet tomu, aby 
volný pohyb byl zneužit ke kriminální činnosti. 

Extremismus 
Za extremistické označujeme takové činy nebo názory, které se odlišují od toho, co se pokládá za 
běžné, správné, morální a legální. Extremistické projevy jsou často netolerantní, negativně laděné, 
agresivní nebo násilné. Extremistické skupiny nebo politické strany často odmítají myšlenku rovnosti 
všech lidí, odmítají základní lidská práva, nerespektují pravidla fungování demokratického státu, 
jsou ochotné použít k prosazování svých zájmů násilné prostředky, neuznávají rozmanitost 
politických stran a názorů a vyznačují se rasismem a xenofobií.  

Identita 
Často se chápe jako vědomí určité identity (tohle jsem já), která se v čase nemění (pořád jsem to já, 
i když se měním, rostu, učím se, mám víc přátel). Identita rovněž znamená soulad jednotlivcova 
jednání s jeho identitou (toto chování je pro mě typické). Velmi důležitým chápáním identity je 
ztotožňování se s někým jiným, se skupinou, s názorem (tyto názory a hodnoty jsou moje, chci k této 
skupině patřit, připadám si jako její člen). Ve všedním životě svou identitu obvykle nevnímáme, je 
ale důležité vnímat rozdíly mezi námi a něčím/někým jiným. Tyto rozdíly pak zrcadlí naši vlastní 
identitu, což nám připomíná, že onen druhý člověk „žije jinak“ i jak jsme se my sami přizpůsobili 
určitým věcem. Identita nicméně není statická – ačkoli ji vnímáme jako něco stabilního, mění se a 
vyvíjí v souladu s našimi zkušenostmi, dokonce i s historickými událostmi. Člověk může změnit ji, ale 
i své okolí – může ji nabídnout, přetvořit v novou identitu, vnutit ji. Děti jsou od útlého dětství 
určitým způsobem vychovávány, a tak přejímají identitu svých rodičů. Pokud se někdo chce stát 
členem skupiny (například poroty), změní své chování, aby do ní „zapadl“. Příkladem vnucené 
identity budiž židovství za druhé světové války – spousta lidí, kteří zemřeli v koncentračních 
táborech, si za nacismu jako židé nepřipadala, často o svém původu ani nevěděla a tuto identitu jim 
s tragickými důsledky vnutila nacistická správa. 
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Imigrace 
Dovnitř, imigrovat = přijít někam, někam se dostat (v české historii například můžeme hovořit o 
imigraci Slovanů na území dnešní České republiky). 

Imigrant 
Tento termín je převzatý ze zahraniční politické (např. strategické dokumenty EU) nebo akademické 
literatury. 

Česká legislativa ho nezná a místo něj používá výhradně pojem „cizinec“. Výhodou konceptu 
imigranta je jeho neutralita, protože s sebou na rozdíl od „cizince“ nenese podtón cizoty nebo 
(nevítané) odlišnosti. 

Integrace cizinců (migrantů) 
Integrace je proces začlenění imigranta do hostitelské společnosti, což je trochu idealistická 
myšlenka. Předpokládá, že imigrant může s novou společností splynout, v jisté míře se jí přizpůsobit 
(přijmout demokracii, respektovat práva a zvyky, naučit se nový jazyk), zároveň si ale zachovat větší 
část své kultury a identity, aby se cítil dobře (kulturní zvyklosti, oblečení, náboženství). Pro přijímací 
společnost znamená integrace umožnit imigrantovi, aby se stal jejím členem – nevyčleňovat ho, 
nemarginalizovat nebo ho nenutit zbavit se své kultury a stát se stejným člověkem jako členové 
většinové společnosti. Imigrant i hostitelská společnost by se k integraci měli stavět aktivně, být 
odpovědní a vnímaví. Některé země mají zřízený integrační plán – imigrantům se nabízí jazykové a 
orientační kurzy, po nichž následuje zkouška, která jim umožní získat v zemi pobyt. 

Žádný takový plán v České republice neexistuje, imigranti nicméně musí prokázat, že ovládají aspoň 
základy českého jazyka, než dostanou povolení k trvalému pobytu. 

Integrace uprchlíků 
V České republice je zřízený Státní integrační program pro azylanty (SIP). Uprchlíci mají možnost se 
do něj přihlásit a docházet na kurzy českého jazyka. Program dále zahrnuje i podporu nájemního 
bydlení pro osoby, jimž byl udělen azyl: za jistých podmínek může stát poskytnout místním 
samosprávám finanční podporu na nájemní bydlení pro osoby, jimž byl udělen azyl. Dotace mohou 
být využity k dočasnému uhrazení části nájemného, které si soukromý majitel účtuje. 

Integrační azylová střediska (IAS) 
V České republice slouží k dočasnému ubytování uznaných uprchlíků, tj. osob, jimž ministerstvo 
vnitra udělilo azyl. Jsou to menší zařízení než pobytová centra (uprchlické tábory). Uprchlíci si v nich 
pronajímají malé byty nebo pokoje. Mají příležitost využívat služeb sociálních pracovníků ze Správy 
uprchlických zařízení. Zatímco přebývají v IAS, hledají práci a dlouhodobé ubytování a docházejí na 
kurzy českého jazyka. V České republice se IAS nacházejí v Předlicích (Ústí nad Labem), Jaroměři a 
Brně. 

Kultura 
Kulturu lze vykládat v úzkém slova smyslu, například jako umělecké výtvory, kultivované chování 
nebo vhodné a padnoucí oblečení. V našem případě je ale lepší chápat kulturu v širším kontextu, 
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kam spadá vše, co člověk za svou historii vytvořil, způsob, jímž se adaptoval na své prostředí, jak se 
chová a myslí – veškeré jeho myšlenky, názory, postoje, prázdniny, všednost, návyky, instituce, 
zákony, pravidla, hodnoty, normy, jazyky, výtvory, produkty, stavby… To vše tvoří kulturní prostředí 
lidí, jejich odlišné skupiny. Kultury různých zemí se od sebe liší (lidé mluví odlišnými jazyky, bydlí v 
odlišných domech, vaří odlišná jídla…). Kultury nezůstávají stejné, ale skupiny a komunity se vyvíjejí 
a ovlivňují jedna druhou – co se dřív považovalo za běžné a normální, může být za pár let zastaralé, 
trapné, nevhodné, zapomenuté, zakázané (např. život v jeskyních, psaní na hliněné tabulky, 
otroctví). A naopak věci, které byly kdysi nemyslitelné, jsou dnes naprosto běžné (bikiny, internet…). 
Kultury nelze měřit, protože každá z nich je specifická, a nelze je určit podle toho, co se má měřit – 
žádné univerzální pravidlo nebo měřítko neexistuje. Každá kultura určuje hodnotová měřítka svých 
příslušníků a učí, co je správné. Právě proto pohlížíme na všechno, dokonce i na jiné kultury, 
prizmatem standardů naší kultury a pomocí nich vše posuzujeme. Je tak pro nás snadné vyhodnotit 
naši kulturu jako lepší, protože dostává našim standardům, které jsou „jako jediné správné“. 

Kulturní identita 
Kulturní identita nám dodává pocit bezpečí, přináležitosti, známého prostředí, které je nám blízké, 
jemuž rozumíme, v němž se orientujeme a s nímž se ztotožňujme. V rámci velké kultury (například 
evropské) se všichni ztotožňují s jinou skupinou nebo subkulturou: někdo si připadá spíše jako člen 
národního státu (např. Česka), jiný jako příslušník konkrétní skupinové kultury (fotbaloví hráči, 
sběratelé hub, zahradníci), další cítí silnou vazbu ke svému rodnému kraji (západní Čechy, jižní 
Čechy). 

Mezinárodní ochrana 
Ochrana zahraničních občanů, kteří se nacházejí na území jiného státu. 

V České republice rozlišujeme mezi silnější (azyl) a slabší (doplňkovou) ochranou, která představuje 
jen dočasné řešení.  

Nelegální migrace 
Migrace provedená bez dokladů, které předepisuje legislativa země, v níž migrant přebývá, nebo 
zákony států, jimiž prochází. Často se jedná o složitou situaci, která může snadno nastat. Nezřídka 
za ni může komplexní systém příchodu a pobytu migrantů. Migrant může do země vstoupit 
nelegálně (nemá cestovní dokumenty, vízum, nebo je má, ale neprojde hraniční kontrolou nebo 
překročí hranice nebo jsou jeho dokumenty neplatné či falešné). Nelegální migranti mohou na území 
ilegálně přebývat (neprodlouží si povolení k pobytu) nebo být ilegálně zaměstnaní (nehlášená 
práce). Rovněž mohou z území ilegálně odejít (tj. bez dokladů, nebo aniž by prošli hraniční kontrolou, 
pokud tuto povinnost mají).  

Ačkoli ilegální migrace se líčí nelichotivě, ilegalita často není vinou migrantů a málokdy je to jediná 
věc, která je postihuje. Nezřídka se jedná o oběti obchodu s lidmi, doklady jim byly zabaveny, nevědí, 
že od zprostředkovatelů dostali neplatné doklady, zůstali na půli cesty a nemají zpracované doklady, 
které jsou potřebné v hostitelské zemi. Jiní migranti se stanou „ilegálními“ po legálním pobytu, který 
měl určité trvání: vyprší jim vízum, přijdou o zaměstnání a nedaří se jim najít nové (a pokud se v 
hostitelské zemi nacházeli kvůli práci, musí z ní odejít) nebo si prodloužit vízum u cizinecké policie. 
Jiní si myslí, že jejich zprostředkovatelé už všechno udělali, a nevědí, že v zemi přebývají/pracují 
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ilegálně. Někteří migranti se pro ilegální pobyt rozhodnou, protože je levnější – předložit cizinecké 
policii všechny potřebné důkazy bývá velmi nákladné (například doklad o komerčním zdravotním 
pojištění) a migranti na to nemívají peníze. Neznalost zákona neomlouvá, ale pokud by mohli, 
spousta migrantů by si rozhodně zvolila legálnost. 

Možnosti legální migrace do Evropské unie jsou omezené. Pro lidi, kteří nesplňují požadavky 
stávajících programů (např. víza pro migrující pracovníky) a cestují z ekonomických, sociálních a 
jiných důvodů, bývá ilegální migrace jediným možným řešením. V mnoha případech se migrující 
pracovníci dostanou do EU legální cestou (jako studenti nebo turisti), ale zůstanou i poté, co jim 
vyprší vízum nebo povolení ke vstupu. Jiní, kteří tuto šanci nemají, přicházejí do Evropy stále 
nebezpečnějšími trasami. Mezi běžné trasy ilegální migrace do Evropy patří plavba přes Jaderské 
nebo Středozemní moře či překročení východoevropské hranice EU. Zde se lidé například nechávají 
převážet v dodávkách. 

Ilegální migranti si ne vždy plně uvědomují nebezpečí a nelidské podmínky, které na cestě do Evropy 
číhají, ani čemu budou po příchodu vystaveni. Doufají v lepší budoucnost a někteří věří, že rizika 
spojená s ilegální cestou se vyplatí. 

Nedávno začaly členské státy EU věnovat zvýšenou pozornost předcházení ilegální migrace a 
posilovat hraniční kontroly. Kvůli tomu začali někteří kritici přezdívat EU „pevnost Evropa“. Tvrdí, že 
podobná opatření jsou nepřiměřená a že žadatelům o azyl a uprchlíkům – tj. lidem, kteří potřebují 
mezinárodní ochranu – brání získat azyl v EU. 

Multikulturalismus 
Tento termín má mnoho významů – od politického po vědecký. Zde se ve stručnosti zaměříme na 
dva z nich. Multikulturalismus je například snaha o vytvoření pluralistické společnosti, kde žije 
mnoho různých sociokulturních skupin. Rovněž znamená stávající koexistenci různých 
sociokulturních a etnických skupin. Jejich soužití stojí na toleranci, úctě, dialogu a konstruktivní 
spolupráci. Pokud členové skupin dodržují obecná pravidla a normy a jsou ochotní respektovat své 
specifické zvyklosti, tradice a postoje, měli by být schopni najít v multikulturní společnosti své místo. 

Národ 
Národ je velká skupina lidí, kteří mají společné tradice, jazyk, kulturu, historii, pocit sebeurčení 
(národnost) a především své vlastní území a politickou samosprávu, tj. svůj vlastní národní stát. 
Popřípadě pokud žádný stát nemá, usiluje o něj a snaží se ho zřídit. Některé národní státy vznikly na 
územích, kde spolu lidé z historického hlediska dlouho žili společně a připadali si relativně pevně a 
etnicky sjednocení (např. některé státy v Evropě – Francie, Rusko, Španělsko, Německo). Jiné státy 
vznikly tak, že se na stejném území shromáždili lidé různých etnických příslušností a politicky ho 
vyznačili, určili a začali ho společně spravovat (např. USA, Kanada, Polsko, některé africké země). V 
některých takových případech byl národ vytvořen teprve po zřízení státu. Národy jsou tudíž z větší 
části chápány jako politické skupiny, které jsou politicky sebeuvědomělé, usilují o samosprávu nebo 
přinejmenším autonomii na vlastním území. To s sebou zároveň nese předpoklad různých forem 
státního uspořádání, které národům propůjčují samostatný prostor: národní stát (stát a území, kde 
žije pouze jeden hlavní národ), federace (více národů splynulo v jeden stát a jsou si vzájemně rovné), 
autonomie (odlišné stupně politické nezávislosti národa ve větším státě). 



  Image.In - Osvětový materiál 

  28 

Pobytové středisko 
Žadatelé o mezinárodní ochranu žijí v pobytových střediscích. Média místo tohoto termínu používají 
termín „uprchlický tábor“. Žadatelé o mezinárodní ochranu čekají v pobytovém středisku na 
rozhodnutí, zda jim bude mezinárodní ochrana udělena. Tato místa zajišťují základní ubytování, jídlo 
a hygienu. Zařízení lze opustit natrvalo („pobyt v soukromí“) nebo na „opušťák“, tj. až na 30 dní. 

V České republice se tato zařízení nacházejí v Kostelci nad Orlicí a Havířově. 

Předsudky 
Jedná se o rychlé přisuzování vlastností s předstihem, než si vše stačíme promyslet. Mít předsudky 
znamená hodnotit: umožňují vám smýšlet o lidech špatně, nebo příznivě, bez ohledu na jejich 
skutečné vlastnosti, aniž byste dotyčné znali. Předsudky jsou silně emocionální (citlivě prožívané). 
Předsudeční lidé nebývají otevřen racionálním argumentům, které jejich předsudky vyvracejí nebo 
aspoň zpochybňují. Předsudky mohou být pociťované nebo vyjádřené veřejně. Jejich cílem bývá 
konkrétní skupina jako taková nebo jednotlivec, který je jejím členem. Mohou vést k diskriminaci. 

Přijímací středisko 
První místo, kde žadatelé o mezinárodní ochranu přebývají. Jsou jim odebrány otisky prstů a pomocí 
databází je dále určena a ověřena jejich totožnost. V přijímacím centru uprchlík podává žádost o 
mezinárodní ochranu a účastní se prvního rozhovoru ohledně důvodů, proč žádost podává. 

V České republice se přijímací střediska nacházejí v Zastávce u Brna a na letišti v Ruzyni. 

Rasa 
S konceptem rasy přišli v 19. století antropologové, kteří se zajímali o vědu a srovnávací metody, 
zabývali se rozdíly mezi lidmi a označili tři velké skupiny lidí za rasy.  

Odlišné (a charakteristické) rysy lidí vznikly pod vlivem přirozeného prostředí, v určitých 
zeměpisných regionech, a jsou dědičné. Moderní antropologie a např. analýzy DNA ukázaly, že z 
biologického hlediska se od sebe lidé různých ras nijak neliší. Vnímání rasy jako biologického stavu, 
který určuje vlastnosti a práva člověka, se dnes pokládá za věc minulosti. 

Rasismus 
Jistý názor tvrdí, že jednotlivcovy schopnosti určuje rasa a že někteří lidé jsou kvůli své příslušnosti 
k určité rase nadřazení, kdežto jiní podřadní. Rasisté definují rasu jako skupinu lidí téhož původu. 
Rasy rozlišují podle tělesných vlastností, jako například podle barvy pleti nebo typu vlasů. Rasismem 
se rovněž myslí různé druhy negativního, agresivního a ponižujícího zacházení s jinými osobami, 
členy „jiné rasy“. Moderní antropologie a např. analýzy DNA ukázaly, že z biologického hlediska se 
od sebe lidé různých ras nijak neliší. Jak tedy vidíme, podle viditelných rozdílů mezi lidmi nelze 
usuzovat na odlišné tělesné schopnosti, nebo z nich dokonce vyvozovat odlišná práva. 

Rasová diskriminace 
Chování, jímž se omezují práva člověka kvůli jeho etnické, národnostní nebo rasové příslušnosti. 
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Smíšená migrace 
Pro mnoho uprchlíků a žadatelů o azyl je stále obtížnější dostat se do Evropy, a tudíž jako ilegální 
migranti využívají nebezpečné trasy. Pro některé z nich je to jediný způsob, jak uniknout válce nebo 
pronásledování. Ačkoli migranti, žadatelé o azyl a uprchlíci většinou se do Evropy obvykle ubírají 
stejnou cestou, žadatelé o azyl a uprchlíci mají zvláštní potřebu ochrany. 

Trvalý pobyt 
Jedná se o typ pobytu, který může být cizinci přiznán po pěti letech nepřerušeného pobytu v České 
republice (do nedávna to bylo 10 let). Podle současné legislativy je právo na získání tohoto pobytu 
zákonné, což znamená, že pokud cizinci není pobyt povolen, musí mu být sděleny důvody a on se 
proti rozhodnutí smí odvolat. Důležitou podmínkou je, že dotyčný nesmí během zmíněných pěti let 
pobývat mimo Českou republiku po dobu delší 10 měsíců. Cizinec, kterému byl přiznán trvalý pobyt, 
má stejná práva a povinnosti jako čeští občané s výjimkou volebního práva, práva na práci v 
ozbrojených složkách a zastávání pozic, kde stát oprávněně požaduje české státní občanství. Trvalý 
pobyt lze získat sňatkem s českým občanem nebo občanem EU, který v České republice pobývá. 
Zvláštní kategorií je trvalý pobyt z humanitárních důvodů, které může být cizinci přiznán v případě 
vážných zdravotních problémů, jimiž trpí on nebo jeho příbuzný, pokud by návrat do vlasti mohl 
dotyčnou osobu ohrozit. 

Účel pobytu 
Účel, za nímž je cizinci uděleno povolení k pobytu – např. studium, práce, sloučení rodiny, podíl v 
obchodní společnosti atd. Pokud migrant přichází do země např. studovat, je účelem jeho pobytu 
studium. A jestliže v zemi chce pracovat, musí účel svého pobytu změnit a požádat o nové vízum. 
Pro každý účel je potřeba samostatné vízum. Teoreticky vzato může mít cizinec několik různých 
druhů víz, z nichž každé bylo vydáno za jiným účelem. Za všechna víza se platí poplatky a je potřeba 
doložit konkrétní skutečnosti a předložit požadované dokumenty. 

Uchazeč o mezinárodní ochranu (azyl) 
Cizinec, který požádal hostitelskou zemi o ochranu před pronásledováním ve svém státě a který čeká 
na vyřízení žádosti. Období, kdy žadatel čeká na rozhodnutí, se vyznačuje silnou nejistotou ohledně 
výsledku žádosti, obavami o budoucnost a v některých případech psychologickými problémy 
spojenými s pronásledováním. Žadatel o mezinárodní ochranu může přebývat na území hostitelské 
země, v přijímacím nebo pobytovým centru nebo v soukromém obydlí. 

V České republice nesmí po podání žádosti jeden rok pracovat. Práce je povolena na základě 
pracovního povolení. Děti žadatelů o mezinárodní ochranu chodí do školy. 

Vízum 
Nárok vstoupit a zůstat na území. Dělí se na krátkodobé vízum (na období až 90 dní), které platí 
pouze pro některé země (většinou země bývalého SSSR, Asii, Afriku atd.) a dlouhodobé vízum (více 
než 90 dní), o něž se musí ucházet všichni cizinci, kteří nejsou občany členského státu EU. Víz existuje 
spousta a liší se podle svého účelu. Lze o ně požádat pouze mimo hostitelskou zemi. 
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Není například možné přijet na turistické vízum a pak v České republice požádat o vízum 
dlouhodobé. Za jistých okolností je nicméně možné mít vízum pro účely zaměstnání, zůstat v České 
republice a požádat o vízum za účelem podnikání. Vždy je důležité, aby první vízum nepozbylo před 
udělením víza druhého platnosti. V opačném případě musí držitel opět vycestovat. Pozor – platné 
vízum není 100% zárukou, že cizinec bude do České republiky vpuštěn, což mu bude vysvětleno! 

Xenofobie 
V doslovném překladu znamená „strach z neznámého“. Myslí se tím především netolerance k lidem 
z jiných zemí a neúcta k jejich tradicím a kultuře. Stejně jako rasismus má i xenofobie kořeny ve 
strachu z cizinců nebo netolerance, která se ve strach přetvoří. Xenofobie bývá bezprostřední 
emocionální reakcí. Pokud je tato reakce dále potvrzována, stane se součástí postojů, které dotyčný 
člověk a celá jeho skupina zaujímají ke skupinám ostatním. Xenofobie bývá velmi silná a zbytečná, 
jelikož stojí pouze na vágním pocitu, ignoranci a nedostatku zkušeností. 
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PODKLADY K UČENÍ  

In this part we focus on educational activities. Games and activities are described so that they can 
be used directly in the classroom. The activities described have been designed to allow them to be 
thematized and interpreted in the light of xenophobia and racism. 

A) Červená tečka 
Cíl: přiblížit žákům situaci lidí, kteří stojí mimo společnost, respektování odlišností 

Pojmy: diskriminace, respekt, xenofobie, rasismus 

Vzdělávací oblasti: multikulturní výchova, výchova demokratického občana, výchova v 
evropských a globálních souvislostech 

Trvání: 15 minut 

Potřeby: nálepky s barevnými tečkami (2 až 4 barvy, 1 tečka zbarvená odlišně) 

 

Popis činnosti:  
Účastníci se rozestaví do řady nebo do kroužku a zavřou oči. Upozorněte je, že jim sáhnete na čelo 
(nebo na záda, podle toho, kde se tečky nacházejí). Každému žákovi přilepte na čelo (nebo záda) 
nálepku s barevnou značkou. Barvy střídejte, tak aby vedle sebe stáli vždy hráči s jinou barevnou 
tečkou. Jedna z barev má přidělenou jenom jednu tečku. (např. černá, červená…). Požádejte žáky o 
pozornost a informujte je, že v průběhu hry nesmí mluvit a mohou spolu komunikovat pouze 
neverbálně. 

Jakmile jsou všechny nálepky připevněny, požádejte hráče, aby otevřeli oči a rozdělili se do skupin 
podle společného znaku (tečka na čele, zádech). Nesmějí spolu mluvit (což je pro žáky dost obtížné, 
pokud potřebují určit barvu teček). Učitel se zeptá, jestli jsou všichni rozděleni. Žáci utvoří skupiny 
a pouze žák s tečkou, které byla vyhrazena samostatná barva, zůstane o samotě. 

Poté žáky požádejte, aby si ve skupině povídali o svých oblíbených jídlech, o počasí, plánech na 
prázdniny (téma volí učitel). Žák, která zůstal o samotě, s nikým nemluví. Po chvíli je hra ukončena. 

Závěry, vyhodnocení: 
Klademe žákům otázky a rozebíráme s nimi zkušenosti, které během hry načerpali:  

→ Žáka, který zůstal mimo skupinu, se zeptáme, co během hry prožíval a jak si připadal.  
→ Ostatních žáků se zeptáme na totéž: co během hry prožívali a jak se cítili? Jak spolu 

komunikovali? Co se při hře přihodilo? 
→ Jak si podle nich odmítnutý žák připadal? Bylo pro ně obtížné odmítnout někoho odlišného? 

Jak by šlo zařídit, aby se dotyčný cítil lépe?  
→ Kdo ze skupiny se cítil dobře? Proč? Už někdy něco podobného zažil? Jaké životní situace jim 

hra připomněla?  
→ Jak byste nazvali situaci, v níž se odmítnutý žák nacházel?  
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V závislosti na odpovědích na poslední otázku představíme myšlenky vyloučení, diskriminace, 
rasismu a xenofobie 

Poznámka pro dohlížitele: 
Je velmi důležité, aby učitel sledoval, jak hra postupuje – jak spolu žáci komunikují, rozdělují se do 
skupin, vynechávají jednotlivce, který má jinak zbarvenou tečku. V zájmu následující diskuze je 
zásadní, aby učitel mohl uvádět příklady, které se týkají konkrétních žáků: kdo koho odstrkoval, kdo 
naznačil kopání, kdo koho vzal za ruku, aby mu pomohl, která skupina si z které dělala legraci, komu 
připadalo žákovo vyloučení zvláštní, a tak se k němu snažili připojit, zda protestovali proti jeho 
vyloučení, jakmile směli mluvit,… Konkrétní příklady pomáhají žákům uvědomit si, jak se při hře 
chovali, co si mysleli a co dělali druhým. Diskuzi rovněž napomáhá, pokud žáci projevují o hru zájem, 
baví je sebereflexe a jsou schopni spolupracovat při vysvětlování konceptů. 

Žáci zakusí prožitky izolovaného jednotlivce (používáme pojmy jako: odstup, odmítnutí, 
diskriminace, xenofobie, rasismus). V zájmu diskuze je důležité tento zážitek pojmenovat a žákům 
ho připomenout. Neprožíval ho pouze odmítnutý, ale i ostatní, protože to oni ho odmítali, tj. musí 
si rovněž uvědomit, jak se chovali a proč – jednak protože to bylo v souladu s pravidly hry, ale také 
proto, že lidé mají sklon tvořit „své vlastní“ skupiny, s nimiž se ztotožňují, které chrání a do nichž 
nikoho nechtějí pustit. 

I v těchto kategoriích se můžeme bavit o xenofobii a rasismu: dejte žákům příklady jejich vlastního 
chování a odmítání žáka, který měl jinak zbarvenou tečku – nakolik urputně ho odmítli, zda se mu 
smáli, jestli ho s chutí posílali pryč. Formovat pevnou skupinovou identitu a ochota vylučovat druhé 
je pro lidi přirozená (tudíž ji nezavrhujeme, ale upozorňujeme na stabilitu tohoto vzorce chování) a 
projevuje se v různých životních situacích (když se v zemi ocitne člověk s jinou barvou pleti, nemluví 
naším jazykem, pochází z jiné společenské vrstvy). Někteří na vyloučené reagují soucitně a snaží se 
jeho skupinu najít, ostatním skupinám se vyhýbají a pokoušejí se ho určit. I to stojí za analýzu – žáci 
dávají najevo, že nezačleňování nebo odmítnutí jiného člověka je podle nich nesprávné, abnormální, 
a snaží se to nějak napravit. Někteří žáci tedy nechtějí, aby byl dotyčný odmítán, a chtějí mu pomoct 
– to může sehrát roli, když uvažujeme nad tím, jak zacházet s diskriminovanými lidmi, jak jim 
pomáhat a jak překonat hranice mezi skupinami. 

Diskuze by se dále měla zaměřovat na situaci žáka-cizince ve třídě. Navrhneme způsoby, jak žákovi 
pomoci, aby se ve svém prostředí zorientoval. Jak mu usnadnit zapojení do třídy? Odhadněte, jaké 
problémy to vyřeší. Jaké projevy (verbální i neverbální) budou cizincům nepříjemné? Zdůrazněte, že 
sympatii cizincům projevíme tak, že se k nim budeme chovat stejně mile jako k ostatním 
spolužákům. 

Rizika:  
Může se stát, že tečky rozdělí třídu napříč existujícímu skupinami kamarádů a žáci nebudou pravidla 
hry respektovat, například se budou snažit přilákat kamaráda s odlišně zbarvenou tečkou nebo 
odmítnout žáka se stejně zbarvenou tečkou, protože se s ním dotyčný nekamarádí. Na jednu stranu 
je to škoda, jelikož dynamika hry neprobíhá podle plánu, na tu druhou to ale hru nekazí, protože 
přináležitost ke skupině je tu klíčem k výkladu a učitel může pravidla poupravit, aby mohl žákům 
ukázat, čeho si povšiml (že někdo odmítne vyloučit svého kamaráda, nepopírá samotný koncept 
vyloučení, ale potvrzuje ho a ukazuje, že kamarád dotyčného ochránil před neblahými důsledky). 
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B) Říční břehy 
Cíl: uvědomit si podobnosti a odlišnosti mezi lidmi a jejich význam. Omezit používání 
stereotypů.  

Pojmy: stereotypy, diskriminace, lidská práva  

Vzdělávací oblasti: multikulturní výchova, výchova demokratického občana, výchova v 
evropských a globálních souvislostech, osobnostní a sociální výchova 

Trvání: 20 minut 

Potřeby: barevná lepicí páska 

 

Popis činnosti:  
Učitel pomocí klacíků nebo pásky vyznačí uprostřed třídy čáru. Vysvětlí žákům, že tato čára 
představuje řeku (pomyslnou hranici). Žáci se bok po boku postaví na jeden břeh řeky. Učitel bude 
předčítat různé rysy nebo vlastnosti žáků. Pokud vlastnost žákovi odpovídá, žák překročí řeku. Pokud 
ne, zůstane na místě. Všichni se pohybují co možná nejrychleji. Když jsou všichni rozestavění na 
březích, podívejte se, kde kdo stojí. Poté se vrátí na stejný břeh řeky a učitel přečte další otázku. 

Učitel řekne: na druhý břeh přejde ten, kdo: 

→ má víc než dvě auta 
→ má mladšího bratra nebo sestru 
→ má domácí zvíře 
→ má ruce v kapsách 
→ má rád své rodiče 
→ umí jezdit na kole 
→ rád zpívá 
→ chodí do stejné školy 
→ hraje dobře fotbal 
→ cvičí aspoň dvakrát týdně 
→ žije nejvýš dva bloky od školy (deset minut cesty) 
→ se trochu zlobí 
→ nosí brýle 
→ má rád zmrzlinu 
→ vstává brzo 
→ rád tráví čas s kamarády 
→ nosí hodinky 
→ nosí hodinky na pravé ruce 
→ čistí si zuby aspoň dvakrát denně 
→ rád jí 
→ setkal se s diskriminací. 
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Ti, u nichž zní odpověď „ne“, zůstanou na místě, a ostatní překročí na opačný břeh. Můžete 
poznamenat: „Takže tady máme ty šťastlivce, kteří se nikdy nesetkali s diskriminací. Na druhé straně 
stojí ti, kdo s ní zkušenost mají.“ Můžete se zeptat, čeho se tato diskriminace týkala, pokud jsou žáci 
ochotní o tom mluvit (často ji zažívají ve třídě). Zeptáme se, co si žáci o diskriminaci myslí, a vedeme 
diskuzi o konkrétních příkladech, které uvedou. 

Po debatě o diskriminaci se žáků zeptáme, proč si myslí, že si s ostatními hrají. Odpověď obvykle zní, 
že je to kvůli odpočinku, pohybu, zábavě, získání znalostí… Učitel je pochválí a zdůrazní získávání 
znalostí. Co jsme věděli? Co jsme se o sobě dozvěděli? Žáci obvykle odpoví, že jsme každý jiný. Na 
druhou stranu jsme ale všichni stejní. Ptáme se dál: v čem jsme jiní? Žáci odpoví: vlasy, oči, koníčky, 
sourozenci… Takže jsme stejní? Existuje něco, co nás spojuje? Po chvíli obvykle dojdou k závěru, že 
všichni jsme lidé. 

Závěry, vyhodnocení:  
Hra končí obecným závěrem, že je důležité uvědomit si, že i když je každý z nás výjimečný, jsme 
všichni lidé. Bez ohledu na náš původ, barvu pleti, náboženství atd. máme podobné touhy (chceme 
ve svém životě někoho mít, stojíme o dobré zaměstnání, jídlo, život v míru…) a práva. Proto bychom 
se vzájemně měli tolerovat. Je důležité jeden druhého poznat, abychom překonali strach z odlišností 
a našli si k sobě cestu. 

Poznámka pro dohlížitele: 
Po činnosti je dobré se hlouběji pustit do tématu lidských práv. 

Informace: Základní teze o lidských právech 

Všeobecná deklarace lidských práv (zahrnutá v ústavě) upravuje lidská práva, na nichž se lidé 
dohodli. Znáte nějaké? Můžete je vyjmenovat? Jaká práva uprchlíků, o nichž jsme se bavili, byla 
porušena? Lidská práva jsou soubor základních pravidel, na nichž se lidé dohodli. Tato pravidla 
stanovují, jak si lidé přejí, aby s nimi druzí zacházeli. Tímto způsobem si jednotlivci zachovávají 
integritu a důstojnost a zároveň respektují druhé, jejich práva a přijímají zodpovědnost za své činy. 
Všichni na světě mají lidská práva, i když o tom nevědí nebo žijí v prostředí, kde se lidská práva 
nerespektují. 

I migraci lze vnímat v kontextu lidských práv:  

→ právo na rodinný život pamatuje na manželství, děti nebo rodiče  
→ právo stěhovat se pamatuje na cestování přes hranice  
→ právo na majetek umožňuje podnikatelům založit firmu v zahraničí nebo najímat zahraniční 

pracovníky  
→ právo na život umožňuje lidem hledat lepší život v jiné zemi, pokud v jejich vlasti nepanují 

podmínky slučitelné s důstojným životem (z většiny lidí se migranti nestanou. Není třeba 
dělat si starosti, že všichni Asiati odejdou do Evropy hledat lepší život. Většina lidí je 
spokojená doma, ve známém prostředí. Člověk musí mít k migraci opravdu hodně důvodů, 
nemluvě o samotné možnosti odejít). 
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C) Vyrobeno v… 
Cíl: seznámit žáky s životem některých slavných uprchlíků. Cílem je skoncovat se 
stereotypy. 

Pojmy: slavní lidé, uprchlíci 

Vzdělávací oblasti: člověk a společnost, multikulturní výchova  

Potřeby: obálky s tištěnými kartičkami, na nichž jsou zobrazeny slavné osobnosti a díla 
(viz příloha)  

Trvání: 10-15 minut 

 

Popis činnosti:  
Žáci dostanou ve skupinách kartičky a musí je rozdělit do dvojit. Na některých jsou fotografie 
celebrit, na jiných výrobky/vynálezy/díla, která tito lidé vytvořili, např. omáčka Sriracha, automobil 
Mini, prostředky proti početí atp. Cizinec-přednášející a učitel mezi žáky procházejí a pomáhají jim 
kartičky správně roztřídit. 

Závěry, vyhodnocení:  
Učitel a přednášející-cizinec poté vysvětlí, že jde o uprchlíky. Může následovat diskuze o tom, jaké 
vlivy na člověka působí, že se stane slavným nebo něco vynalezne. 
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D) Co si s sebou vezmete do neznáma?  
Cíl: příležitost na vlastní kůži zažít, jak těžké je opustit své oblíbené věci a prostor, na 
který jsme zvyklí 

Pojmy: uprchlíci, emigrace  

Vzdělávací oblasti: člověk a společnost, osobnostní a sociální výchova  

Trvání: 15 minut  

Potřeby: psací potřeby 

 

Popis činnosti:  
Činnost má několik verzí. V podstatě jde o to, aby si děti uvědomily, co každý den používají, co mají 
rády, a představily si, jaké by to bylo, kdyby se toho musely vzdát. 

Můžete například na tabuli napsat okruhu a jednu věc a žáci budou ke každému okruhu uvádět věci, 
bez nichž se nemohou obejít. Okruhy: 

→ vlastní pokoj 

→ přátelé, rodina 

→ škola 

→ vlastní šatní skříň 

→ koníčky, sport 

→ mazlíček. 

Nebo žáky vybídneme, aby sepsali seznam věcí, které běžně nedělají nebo bez nichž by se obešli. 
Necháme je zamyslet se nad tím, jaké věci běžně používají nebo kam chtějí chodit – tělocvična, 
kroužky, atd. Poté svůj seznam přečtou a my napíšeme 1-6 položek na tabuli. Žáci si ze seznamu 
vyberou 6 věcí, které považují za důležité. 

Když jsou seznamy nepostradatelných lidí a věcí napsané (jeden až dva), řekneme žákům, že teď 
jsou uprchlíky, kteří ze země musejí rychle odejít. Dále se seznamy pracujeme a žáci je začnou 
zkracovat: co si s sebou nemohou vzít, protože je to nepřenosné, co je moc těžké nebo objemné, co 
se kazí nebo není možné převážet. Můžeme přidat situaci, kdy si člověk s sebou něco vezme, ale 
ztratí to, musí to prodat nebo mu to někdo ukradne. 

Závěry, vyhodnocení: 
Kdyby žáci museli odejít ze země, v níž žijí, co by si ze svého seznamu nemohli vzít s sebou? Co dále 
by jim chybělo? Můžou to přidat na seznam. Jakým ztrátám čelí člověk, který dobrovolně odejde ze 
své země? 
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I když třeba žáci se seznamem zápasí, uvědomí si, jak těžké je rozloučit se se svými věcmi, i kdyby 
jen hypoteticky. Dokáží se tedy lépe vcítit do dětí z dokumentárních filmů nebo do uprchlíků, o nichž 
se doslechli, nebo do cizince-přednášejícího. 

Poznámka pro dohlížitele: 
Činnost lze využít i k tomu, aby se žáci zamysleli nad svými hodnotami a nad tím, co je pro ně důležité 
(být viditelní na Facebooku, počítačové hry atd.) 
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