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O PROJEKTU
Herní simulace, kterou si Vám zde dovolujeme předložit, vznikla v rámci činnosti
pracovní skupiny EduArt, jakožto jeden z projektů Česko-německého fóra mládeže
(ČNFM).
ČNFM je neziskové uskupení, díky němuž se v průběhu jednoho a půl roku schází
skupina 30 dobrovolníků z Česka a Německa ve věku 16-26 let, kteří se aktivně
zasazují o zlepšování česko-německé spolupráce. V rámci pěti pracovních skupin
realizují vlastní projekty týkající se zastřešujícího tématu.
Skupina EduArt vznikla ve funkčním období 2014-2015 pod zastřešujícím tématem
„Jaké vzdělání potřebujeme?”. Za cíl si dala zprostředkovat vzdělání nekonvenční
kreativní formou.
Velkou prioritou pro nás bylo vytvořit něco trvalého, co by mohlo být použito i po
skončení našeho funkčního období. Dále jsme se snažili o to, aby náš projekt přispěl ke
kritickému pohledu na aktuální politické otázky, k posílení sociálních kompetencí,
nejenom při hledání kompromisu, a také posílil u účastníků schopnost lépe se vcítit do
stanovisek ostatních.
Tato myšlenka dala vzniknout herní simulaci, která zprostředkovává politické vzdělávání
hravou formou, díky které se účastník vtělí do nové role a zažije na vlastní kůži jaké to
je hledat řešení aktuálních problémů na vrcholné politické úrovni, jež ovlivňují osudy
tisíců lidí.
Jako téma herní simulace jsme zvolili migrační politiku a řešení otázky uprchlictví v
Evropě, které je v současnosti silně diskutované.
Doufáme, že Vám tato hra přinese stejné zážitky a nový pohled na věc jako nám při její
testování!

Váš autorský tým.

Partneři:

Česko-německý fond
budoucnosti

Tandem – Koordinační centrum
česko-německých výměn
mládeže

Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy České republiky

Pravidla hry
• prostudujte si pečlivě dané informace o Vaší zemi
• zvýrazněte si to, co Vám přijde důležité
• vyměňujte si mezi sebou informace, abyste se dozvěděli více o
postojích ostatních
• zohledněte vědomosti a možnou podporu ze strany zájmových
skupin
Charakter role
Vystupujete jako vyslanec/kyně vlády Vaší země na mezinárodní
konferenci. V první řadě zastupujete pozici vlastní země a snažíte se
během jednání prosadit co možná nejvíce jejích stanovisek, i přesto,
že vidíte možnou shodu při společném řešení problematiky.
Vaším úkolem je docílit vyjednání mezinárodní smlouvy, ve které bude
stanovena závazná strategie na řešení problematiky uprchlíků.
Abychom zohlednili počet obyvatel v jednotlivých zemích, dostane
každý stát rozdílný počet hlasů. Větší státy mají k dispozici více hlasů,
menší státy jsou ale proporčně ve výhodě.
Země

Počet hlasů

Německo, Francie, Velká Británie, Itálie

každý 6

Polsko

5

Česká republika

3

Švédsko

2

Estonsko

1

Je důležité, že státy, které mají více než jeden hlas, tyto hlasy nesmí
rozdělovat. Při hlasování je tedy nutné hlasovat pro určitý návrh všemi
hlasy dohromady.
Zástupci zájmových skupin disponují každý po jednom hlase, který však
nesmí odevzdat přímo. Při hlasování přenechávají svůj hlas vždy
jednomu ze států. Tím si zájmové skupiny zajistí to, že jejich pozice/
názor bude zohledněn.

Úkoly

20 minut

Fáze 1 – Interní debata
zapracování se do tématu, stanovení vlastních postojů a
strategie

20 minut

Fáze 2 – Výměna mezi sebou
prezentace jednotlivých postojů

30 minut

Fáze 3 – Přivítání zástupců zájmových skupin
prezentace jednotlivých zájmových skupin

30 minut

Fáze 4 – První diskuse v plénu
tvoření koalic se zapojením zájmových skupin

30 minut

Fáze 5 – Koaliční setkání
koalice vytvoří návrhy řešení dané problematiky/strategii
vyjednávání

30 minut

Fáze 6 – Druhá diskuse v plénu
projednání rozdílných návrhů řešení

30 minut

Fáze 7 – Závěrečné koaliční setkání
koalice se setkají za účelem úpravy svých návrhů řešení
a připraví se na závěrečnou diskusi

60 minut

Fáze 8 – Finální diskuse/hlasování
zde se jedná o prezentaci přepracovaných návrhů koalic
a finální hlasování o obsahu mezinárodní smlouvy

Průvodce hrou – vedoucí
Vedoucí hry je klíčovou pozicí, aniž by se jakkoliv podílel/a na
probíhajících diskusích. I přesto, že cíl je dosáhnout pokud možno
největší autonomie účastníků, závisí průběh/úspěch hry z velké části
právě na vedoucím.
Měly by být zohledněny následující body:
• postarat se o jasný a stručný popis rámcových podmínek hry a tím
usnadnit účastníkům vžití se do jejich role
• příprava a zařízení prostorů ke hře
• příprava potřebných materiálů
• uvedení do tématu migrační politiky
• být v průběhu hry stále k dispozici
• dodržování pravidel chování a slušné komunikace mezi účastníky
• řešení potencionálních problémů
• dodržení časového plánu
• závěrečná reflexe a vyhodnocení hry
Dále je také možné, aby vedoucí podle potřeby dával nové impulsy
zpravodajům/tisku nebo obrátil pozornost k zatím nepovšimnutým
aspektům a tím oživil diskusi.

Estonská republika
Eesti Vabariik
Osobní informace pro
____________________________
Státní zřízení:
Hlava státu:
Předseda vlády:
Rozloha:
Obyvatelstvo:
Tempo růstu:
Cizinci podle
občanství:
Průměrný věk:
Jazyk:
Náboženství:

40,5 let
estonština, dále též menšinové jazyky (především ruština,
běloruština, finština)
evangelická církev 13,6 %, ortodoxní 12,8 %, římskokatolická
0,5 %, Baptisté 0,5 % Židé 0,1%
13.900 €
2,36 % HDP
8,46 % (průměr EU: 10%)
mladých 13,4 % (průměr EU: 21,9%)

HDP na hlavu:
Tempo růstu:
Nezaměstnanost:
Nezaměstnanost
lidí:
Míra migrace:
Žádosti o azyl:
- rozhodnuto:
- zamítnuto
kvůli
formálním
chybám1:
- zamítnuto
na
základě obsahu:
schváleny:
Z toho uprchlíků:
Subsidiární pomoc:
Humanitární důvody:

1

Parlamentní republika
Toomas Hendrik Ilves – prezident (od října 2006)
Taavi Rõivas – premiér (od března 2014)
45 227 km²
1 315 819
- 0,0033%
69,9 % Estonci; 25,2 % Rusové; 1,7 % Ukrajinci, 1 % Bělorusové

například kvůli nařízení Dublin III

Datum aktualizace: březen 2015

- 3,35 migrantů na 1.000 obyv.
95 (71 na 1 mil. obyv.)
55 (57,89 %)
40 (42,11 %)

45 (81,82 %)
10 (18,18 %)
5 (50,00 %)
-

Evropská politika
Estonská republika, která se stala nezávislou teprve v roce 1991, vstoupila do Evropské
Unie s jejím rozšířením v roce 2004. V předešlém referendu o vstupu do EU se ukázal
nejnižší zájem (66,9 %) o začlenění do EU ze všech nových států východní Evropy. Co se
evropských otázek týká, můžeme Estonsko popsat jako roztříštěnou zemi. Na jednu stranu
se jak vláda, tak většina obyvatel snaží o integraci do „západního světa“, částečně na
základě společné hranice s Ruskem, na druhou stranu nechce tato mladá republika ztratit
svou nově nabytou suverenitu. Mimo jiné existuje v Estonsku silná ruská menšina (cca ¼
obyvatelstva), která pravidelně posílá směrem k Evropské Unii kritické impulzy.
V evropské politice Estonska, v jejíž popředí stojí koalice sociálních demokratů a liberálů,
hraje hlavní roli především stabilita eura. Estonsko sice vykazuje hospodářský růst, je ale
vzhledem k velikosti země stále ekonomicky vázaná na Eurozónu. Dalším elementem
evropské politiky Estonska je stabilní hranice s Ruskem, která zároveň představuje část
východní hranice Evropské unie a Schengenského prostoru. Průběh a stanovení dnešní
hranice bylo estonským a ruským parlamentem ratifikováno teprve v roce 2011, přičemž
byl kladen velký důraz na její stabilitu.
Migrační politika
Migrace má v Estonsku dlouhou tradici. Tehdejší oblast Řádu německých rytířů patřila až
do svého rozpadu v roce 1917 k ruskému císařství. Uznání nezávislosti Estonska v roce
1920 umožnilo cestu k suverénní republice, která zažila jak ekonomický, tak kulturní
vzestup. Tato mladá republika se stavila k otázce menšin pozitivně. Ohledy se braly
především v ekonomickém a kulturním směru na silnou ruskou menšinu, baltské Němce a
tzv. ‚švédské Estonce‘, což v době nacionálního socializmu vnitřně stabilní stát ovlivnilo.
Po anexi Estonska Sovětským svazem a vytvoření Estonské socialistické sovětské
republiky v roce 1940, se začalo složení obyvatelstva měnit. Rok poté obsadilo Německo,
po Hitlerově vpádu do Sovětského svazu Estonský stát. Na základě nacistické politiky byla
vedle židovského obyvatelstva, jež muselo čelit deportaci, vystavena silným represím
především ruská menšina. Po stažení Němců z Estonska byli ještě za války na estonském
území rozmístěni vojáci Rudé armády. Do skončení Druhé světové války bylo německé
obyvatelstvo pronásledováno, proto mnoho příslušníků této menšiny zemi opustilo a
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uprchlo na Západ. Dále následovalo cílené osidlování estonského území civilními obyvateli
Sovětského svazu, což se obrátilo v neprospěch Estonců. S rozpadem Sovětského svazu
skončil poslední důležitý úsek v dějinách estonské migrační politiky. V souvislosti se
znovuobnovením estonské suverénní republiky, se Estonsko vzdalo tehdejšího estonského
území, které bylo obsazeno sovětskými Rusy. Až jedna čtvrtina obyvatelstva se dodnes
řadí k ruské menšině.
Poté co se země jevila jako hospodářsky velmi nestabilní, následoval po konsolidaci
v druhé polovině 90. let ekonomický vzestup. Přesto je dnešní migrace v Estonsku
zanedbatelná, ačkoliv se jedná o hospodářsky atraktivní zemi ležící na hranici Evropské
unie.
Cíle migrační politiky ve vztahu k následujícím bodům:
Dobrovolné přijetí uprchlíků místo kvót
o Estonsko se zasahuje o to, aby otázka přijímání uprchlíků zůstala nadále
suverénní záležitostí jednotlivých států, a je odpůrcem závazné kvóty
přestože podporuje vzájemnou evropskou spolupráci v této záležitosti.
Uvolnění finančních prostředků EU k podpoře jednotlivých států
o Pro zajištění dostatečných životních podmínek uprchlíků žádajících je podle
Estonska nezbytné navýšit finanční podporu ze strany EU. Příspěvek by se
měl vázat na počet žadatelů o azyl v daném státě a měl by být poskytut podle
potřeby.
Zajištění stejných standardů při péči o uprchlíky
o Estonsko vidí jako velký problém nelidské podmínky v uprchlických táborech,
které by měly sjednotit nabízený standart napříč Evropou. Stejné podmínky
by měly být zajištěny pomocí příspěvků ze strany EU a pomocí pravidelných
kontrol.
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Francie
République française
Osobní informace pro
_____________________________

Státní zřízení:
Hlava státu:
Předseda vlády:

Dvoukomorová parlamentní republika
François Hollande – prezident (od května 2012)
Manuel Valls – premiér (od dubna 2014)

Rozloha:
Obyvatelstvo:
- přírůstek:
- cizinci podle
občanství:
- věkový
průměr:
Jazyk:

543 965 km²
66 259 012
0,45 % (158. na světě)
5,7 % cizinců (Alžířané, Maročané, Turci, Tunisané)

Víra:

1

40,9 let
francouzština, vedle toho regionální dialekty (alsaština,
bretonština, korsičtina, baskitčtina, provensálština, okzitánština,
katalánština)
Římsko-katolická 83%-88%, evangelická 2%, židovská 1%,
islámská 5%-10%, bez víry 4%

HDP na hlavu:
Přírůstek HDP:
Nezaměstnanost:
Nezaměstnanost
mladých lidí:

33,157 Euro
1,03 % HDP
11,04 % (EU-průměr 10%)
25,4 % (EU-průměr 21,9%)

Míra migrace:
Žádosti o azyl:
- rozhodnuto:
- zamítnuto
kvůli
formálním
chybám1:

+ 1,09 migrantů na 1.000 obyvatel
64 760 (985 na 1 mil. obyvatel)
61 455 (94,91 %)
3 305 (5,10 %)

například kvůli nařízení Dublin III

Datum aktualizace: březen 2015

-

zamítnuto na
základě
obsahu:
- přijato:
Z toho uprchlíků::
Subsidiární pomoc:
Humanitární
důvody:

50 985 (82,96 %)

10 470 (17,04 %)
8 925 (85,24 %)
1 545 (14,76%)
-

Evropská politika
Francie je vedle Německa označována za Motor evropské integrace. Jakožto zakládající
členové Evropského společenství, usilují obě země o vytvoření hospodářsky silné
Evropské unie, která by se začlenila mezi nejvýznamnější světové aktéry 21. století. Na
rozdíl od svého východního souseda odmítá však Francie další rozšiřování EU, které by
mohlo vést ke zpomalení integračního procesu.
Ve francouzské zahraniční a bezpečnostní politice hraje díky svým kompetencím v této
oblasti klíčovou roli francouzský prezident. François Hollande ale musí při naplňování své
evropské politiky brát v potaz jak jeho zemí prosazovanou společnou evropskou
prorůstovou strategii, tak i rapidně klesající konkurenceschopnost Francie.
Především v dozvuku euro-krize, a z ní pramenící obrovské nezaměstnanosti mladých lidí,
roste mezi Francouzi euro-skepse, která se následně projevuje ve výsledcích voleb, kdy
k moci přicházejí pravicové extrémistické strany jako je například Front Natinal.
Migrační politika
Přistěhovalectví má ve Francii dlouhou tradici a výsledky migrační politiky byly donedávna
považovány za velký úspěch. V průběhu 18. a 19. století vedla rapidní industrializace a
zároveň nízká míra porodnosti k nedostatku pracovních sil, který byl postupně dorovnáván
přílivem pracovníků ze zemí, se kterými Francie dohody o volném pohybu osob. Takováto
strategie, podporující pracovní migraci, byla v té době mezi evropskými státy spíše
výjimečná, neboť se většiny z nich problém s nedostatkem pracovních sil netýkal.
V najímání zahraničních pracovních sil pokračovala Francie s větší intenzitou i po
německo-francouzské a následně první světové válce, ve snaze vykompenzovat válkou
způsobený úbytek obyvatelstva. Z tohoto důvodu byla ve 30. letech Francie označována
za druhou největší přistěhovaleckou zemi na světě hned po USA.
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Po druhé světové válce v průběhu dekolonizace (Alžírská válka 1954-62) přišla do Francie
spousta Francouzů z bývalých kolonií. V důsledku hospodářské krize z roku 1970 uzavřela
Francie celou řadu dohod o volném pohybu osob s ostatními státy. Toto však nevedlo k
poklesu migrace – přistěhovalci, kteří ve Francii zůstali, zadrželi totiž své rodinné
příslušníky v zemi díky silným rodinným vazbám.
Od 90. let byla pak prosazována takzvaná politika „Nulové migrace“, která byla provázena
silnými protesty. Spousta Francouzů soucítila s ilegálními přistěhovalci, přezdívanými
sans-papiers.
Po fázi uvolňování migrační politiky, která vedla k legalizování několika stovek tisíc
ilegálních přistěhovalců na přelomu století, se Francie opět navrátila k restriktivní politice.
Obavy ze mzdového dumpingu po východním rozšíření v roce 2004 vyplývajícího ze
svobody pohybu pracovních sil se nepotvrdily. Přesto Francie smlouvy o volném pohybu
pracovních sil uzavírala s východoevropskými zeměmi jen zdráhavě.
Se třetími zeměmi uzavírá pak Francie dohody týkající se omezení přílivu uprchlíků přes
Středozemní moře.
Co se týče veřejného mínění ve vztahu k migrantům, je třeba říci, že je proměnlivé. Je-li
francouzský národní fotbalový tým équipe tricolore, který z velké části sestává z imigrantů
z roku 1998, a jež získal titul mistra světa, oslavován jako symbol integrace, mění se
situace při pohledu na francouzská předměstí: Obrovská nezaměstnanost mladých lidí
vede především v oblastech s vysokou koncentrací migrantů k silným sociálním
nepokojům.
Cíle migrační politiky ve vztahu k následujícím bodům:
Podpora stability:
Pro Francii je nasnadě, aby byla migrační politika koordinována na evropské úrovni.
Podle francouzské vlády by se měly více zapojit země, které doposud nebyly tak
postiženy migrací a které neleží na vnějších hranicích EU.
Zavedení spravedlivého klíče na přerozdělení uprchlíků v EU:
Francie je pro zavedení spravedlivého klíče, podle kterého by došlo k přerozdělení
evropských uprchlíků, dále ale trvá na tom, aby v žádném případě počty přijímaných
uprchlíků ve Francii nestoupaly, jelikož se země v tomto ohledu angažovala
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doposud mnohem aktivněji než ostatní EU země. Veřejnost vnímá imigraci spíše
jako hrozbu.
Situace na vnějších hranicích:
Francouzská vláda zastává názor, že k omezení migračních toků by mělo docházet
především v zemích, odkud uprchlíci přicházejí. Tato strategie by měla být
podpořena uzavíráním kooperačních dohod se severoafrickými státy. Země
podporuje zásahy námořnictva ve středozemním moři a také akce proti pašerákům
a ničení jejich lodí.
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Italská republika
Repubblica italiana
Osobní informace pro
_____________________________

Státní zřízení:
Hlava státu:
Předseda vlády:

Parlamentní dvoukomorová republika
Sergio Mattarella – prezident (od února 2015)
Matteo Renzi – ministerský prezident (od února 2014)

Rozloha:
Obyvatelstvo:
- přírůstek:
- cizinci
podle
občanství:
- věkový průměr:
Jazyk:

301.277 km²
60782027
0,3% (171. místo an světě)
7,4 % cizinci (Rumuni, Albánci, Maročané)

Náboženství:

1

44,5 let
italština, menšinové jazyky jako němčina, francouzština,
slovinština
převážně římsko-katolické (ca. 80%), kromě toho 1,3 mil.
muslimů (ca.1,8%), 550 000 protestantů, 230 000 Svědků
Jehovových, 200 000 budhistů, 110 000 hinduistů 40 000
Židů

HDP na hlavu:
Růst HDP:
Nezaměstnanost:
Nezaměstnanost
mladých lidí:

25 554 Euro
-0,71 % ve srovnání s růstem HDP předchozího roku
13,4 % (EU-průměr 10 %)
43,9% (EU-průměr 21,9 %)

Míra migrace:
Žádosti o azyl:
- rozhodnuto o:
- zamítnuto kvůli
formálním
chybám1:

+ 4,29 migrantů na 1000 obyv.
27 930 (470 na 1 mil. obyv.)
25 245 (90,39%)
2 685 (9,61%)

například kvůli nařízení Dublin III
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-

zamítnuto
na
základě obsahu:
- přijato:
Z toho uprchlíků:
Subsidiární pomoc:
Humanitární důvody:

9 060

(35,89%)

16 185
3 110
5 550
7 525

(64,11%)
(19,22%)
(34,29%)
(46,49%)

Evropská politika
Itálie patří vedle dalších pěti zemí k zakládajícím členům Evropské Unie. Na rozdíl od
Francie však požaduje intenzivněji další rozšíření EU, podporovala východní rozšíření v
roce 2004, i vyjednávání s Tureckem, ve snaze potlačit dominantní roli Francie v této sféře.
Země se zasazuje o naplnění Lisabonské smlouvy a s tím souvisejícího rozšíření
kompetencí Evropské služby pro vnější činnost.
Itálie se dlouhodobě potýká s finančními problémy. Přestože je již od roku 1979 členem
Evropského měnového systému (EMS), musela své členství mezi lety 1992 až 1996 kvůli
rostoucímu státnímu dluhu přerušit. V poslední době je Itálie především v souvislosti s eurokrizí vnímána jako problémová země.
V druhé polovině roku 2014 předsedala Itálie Radě Evropské unie. Hlavním bodem, který
v průběhu předsednictví zdůraznila, bylo vytvoření společné migrační politiky s cílem
ochrany hranic EU (vyšší rozpočet pro agenturu Frontex) a zahájení dialogu se zeměmi,
ze kterých do Evropy míří nejvíce uprchlíků.
Migrační politika
Především na konci 19. a na začátku 20. století byla Itálie klasickou zemí migranty
vysílající, a to zejména na území Ameriky či Austrálie. V období mez světovými válkami
utíkaly ze země před fašistickým režimem tisíce lidí buď do italských kolonií ve východní
Africe, nebo do Německa, kde byly zaměstnávány jako levná pracovní síla. Po druhé
světové válce začala Itálie uzavírat stále více smluv o volném pohybu osob se
západoevropskými i středoevropskými zeměmi jako například s Německem, Francií či
Československem.
V této době došlo k obratu v migračním trendu Itálie, která se záhy stala zemí cílovou.
Důvodem byl silný hospodářský růst v 50. a 60. letech, který přilákal nejen nové
přistěhovalce, ale i italské emigranty, kteří se do své vlasti postupně začali vracet.
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Italští politici se dlouho bránili přijetí tohoto nového statutu země, a proto došlo k přijetí
opatření omezujících vzrůstající migraci relativně pozdě. Teprve v roce 1990 díky tlaku ze
strany ostatních evropských zemí, zavedla Itálie roční imigrační kvótu. První rozsáhlejší
zákon týkající se imigrace byl přijat teprve v roce 1988. Tato právní úprava byla zaměřena
na systematické vyhoštění ilegálních přistěhovalců, zároveň však legálním imigrantům
přislíbila stejná práva jako italským občanům.
Radikálnější přístup prosazovala Berlusconiho středo-pravicová vláda na přelomu tisíciletí.
Na základě takzvaného Bossi-Fini-zákona byli všichni přistěhovalci bez pracovní smlouvy
označeni za ilegální imigranty a ilegální vstup do země byl prohlášen za trestný. Tento
zákon také povoluje identifikaci potenciálních žadatelů o azyl ještě před vstupem do země,
což umožňuje v konkrétních případech i zadržení člunů s uprchlíky na volném moři a jejich
odtažení. Tato skutečnost vyvolala po množících se smrtelných nehodách u italských břehů
silný mediální ohlas.
Především kvůli ostrovu Lampedusa, který leží uprostřed Středozemního moře daleko od
italské pevninské, čelí Itálie obrovskému přílivu uprchlíků. Tato situace, kterou Itálie jen
těžko drží pod kontrolou, byla způsobená nepokoji v rámci Arabského jara v roce 2011, kdy
padly dohody týkající se migrace, uzavřené se severoafrickými státy.
Evropská Unie navíc zastavila financování zásahových akcí, jejichž cílem bylo zachránit
uprchlíky na otevřeném moři. Italská pobřežní policie je tak od té doby odkázána sama na
sebe, a soustředí se na záchranu uprchlických lodí pouze na svém území. V mezinárodních
vodách tak uprchlíci s případnou pomocí počítat nemohou.
Poměry v uprchlických táborech na ostrově Lampedusa i na italské pevnině jsou
neudržitelné. Itálii je vyčítáno, že uprchlíkům výměnou za určitou finanční sumu a
podepsaný dokument, ve kterém se zříkají účasti na azylovém řízení v Itálii, umožňuje
vycestovat do ostatních členských států EU.
Cíle migrační politiky ve vztahu k následujícím bodům:
Finanční podpora EU:
Itálie situaci, kdy její hranice přicházejí masy uprchlíků, sama nezvládá a požaduje
tak finanční podporu EU, aby tak mohla zřídit odpovídající počet uprchlických táborů
a zintenzivnit pobřežní hlídky ve Středozemním moři. Jelikož je Itálie především
tranzitní zemí, snaží se ostatní země přesvědčit, že se jedná o celoevropský
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problém, který by nemělo mít na bedrech pouze několika málo zemí – na jeho řešení
by se měla podílet celá Evropa.
Zavedení kvót k přerozdělení uprchlíků
Doposud bylo běžnou praxí posílat uprchlíky bez dokladů do severních zemí EU.
Kvóty, které Itálie podporuje, jsou tak vlastně pouze legalizací všeobecně známé
zvyklosti. Nejvýhodnější by byly pro Itálii kvóty, které by zohledňovaly především
hospodářský růst, čímž by Itálie, jejíž ekonomika se v současnosti teprve
vzpamatovává z krize, docílila nižšího počtu přijímaných urpchlíků.
Ostraha vnějších hranic
Aby se omezil počet uprchlických lodí směřujících do EU, prosazuje Itálie
intenzivnější přítomnost armády států EU ve Středozemním moři. Humanitární
důvody hrají důležitou roli, dlouhodobě je ale pro Itálii zásadní likvidace pašeráckých
band na severoafrických březích.
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Spolková republika Německo
Bundesrepublik Deutschland
Osobní informace pro
_____________________________
Státní zřízení:
Hlava státu:
Předseda vlády:

Parlamentní republika
Joachim Gauck – prezident (od března 2012)
Angela Merkel – kancléřka (od listopadu 2005)

Rozloha:
Obyvatelstvo:
- Tempo růstu:
Cizinci podle
občanství:
- Průměrný věk:
Jazyk:
Náboženství:

357 022 km²
80 996 685
- 0,18 %
Němci (91,5 %), Turci (2,4 %), ostatní (6,1 %, především
Řekové, Italové, Poláci, Rusové, Srbochorvati, Španělé)
46,1 let
němčina (a fríština, lužická srbština), regionální dialekty
katolíci (34 %), evangelíci (34 %), muslimové (3,7 %), bez
vyznání a ostatní (28,3 %)

HDP na hlavu:
Tempo růstu HDP:
Nezaměstnanost:
Nezaměstnanost
lidí:

35,002 Euro
0,5 % HDP
5,3 %
mladých 8,1 %

Míra migrace:
Žádosti o azyl:
- rozhodnuto:
- zamítnuto
kvůli
formálním chybám1:
- zamítnuto na základě
obsahu:
- přijato:
Z toho uprchlíků:
Subsidiární pomoc:
Humanitární důvody:

1

například kvůli nařízení Dublin III

Datum aktualizace: březen 2015

+ 1,06 migrantů na 1000 obyv.
126 705 (1 564 na 1 mil. obyv.)
76 165 (60,11 %)
70 665 (39,89 %)
56 040 (73, 56 %)
20 125
10 910
7 005
2 205

(26,42 %)
(54,21 %)
(34,81 %)
(10,96 %)

Evropská politika
Německo leží ve středu Evropy, má přístup k Severnímu a Baltskému moři a hraničí
s devíti státy. Mimo jiné bylo jedním ze zakládajících států Evropské Unie. Na základě
hrubého domácího produktu patří Německo k jednomu z největších hospodářských
tahounů v Evropě a přispívá zhruba 20% do rozpočtu EU.
Německo je vnímáno jako velmi vlivný stát v rámci EU. Za prvé proto, že má jako
nejlidnatější stát většinu křesel v parlamentu a za druhé kvůli účasti spolkové kancléřky
Angely Merkel. Spolu s Francií hraje v EU přední roli. Hlavními body zahraniční politiky
jsou orientace na Západ a evropská integrace, úzké sepětí evropských národů. Přitom
usiluje především o jednotnou zahraniční a bezpečnostní politiku. Od ostatních členských
států sklízí částečně kritiku, že se právě v rámci zahraniční a bezpečnostní politiky chová
zdrženlivě.
Velká část obyvatelstva je přístupná, stojí za myšlenkou společné Evropy, mluví cizími
jazyky a využívá výhody (vzdělávací výměnné pobyty, obchody,…), které se jim jako
členům EU nabízí. Na druhé straně ovšem existují skeptické ohlasy, například u voličů
strany „Alternative für Deutschland“2, kteří se staví velmi kriticky jak k euru, tak částečně
k instituci Evropské Unie jako takové.
Migrační politika
V 19. a první polovině 20. století bylo Německo zemí především migranty přijímající. Od
50. let 20. století se ovšem stalo důležitým cílem pro přistěhovalce – např. vysídlenci, tzv.
gastarbeiteři či žadatelé o azyl. Během hospodářského vzestupu uzavřelo Německo se
Španělskem, Řeckem, Tureckem a bývalou Jugoslávií dohodu o přijetí tzv. gastarbeiterů,
kteří měli v zemi zůstat po určitou časově vymezenou dobu. V roce 1971 byla usnadněna
cesta k získání prodloužení povolení k pobytu, čímž došlo k přílivu rodinných příslušníků
v Německu již natrvalo usazených gastarbeiterů.
Další důležitou roli hráli vysídlenci – osoby německého původu ze střední a východní
Evropy – kteří přicestovali do Německa. Počet příchozích vysídlenců dosáhl svého
maxima v roce 1990, od té doby jejich počet spíše klesá mimo jiné také proto, že je pro
pobyt v zemi požadován doklad o znalostech německého jazyka. Další skupinou jsou
židovští emigranti z bývalého Sovětského svazu, kteří na konci 80. let přišli do NDR,
2

překlad: Alternativa pro Německo
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později do SRN kvůli antisemitismu a hospodářské krizi, které museli čelit ve východním
bloku.
Počet žadatelů o azyl v 80. letech kvůli válce v Jugoslávii razantně stoupl. V 90. letech
se, ve srovnání s ostatními zeměmi EU, Německo stalo hlavní přistěhovaleckou zemí,
později totéž platí i pro Velkou Británii a Francii.
Od 90. let se imigrace a integrace stali důležitým, kontroverzním a často diskutovaným
tématem. Velkou roli při tom dozajista hrají jak následky demografických změn, tak
sociokulturní integrace muslimů.
Kvůli světové hospodářské krizi v roce 2008 – kterou Německo v mezinárodním srovnání
dobře ustálo – se stalo atraktivním cílem především pro mladé kvalifikované migranty
z jižní Evropy, kteří unikli ze své nezaměstnaností zatížené vlasti a přispěli tak k
vyrovnání nedostatku německých odborných pracovníků.
V posledních letech počet žadatelů o azyl opět drasticky stoupl, což se mimo jiné dá
vysvětlit občanskou válkou v Sýrii a dalších krizových oblastech. Zatímco je většina
obyvatel vstřícná, otevřená a zastává názor, že by Německo, jakožto největší
hospodářská mocnost, mohlo v oblasti azylové politiky přispět více, existují také opačné,
kritické názory, které považují stále zvyšující se počet přistěhovalců za hrozbu a zneužití
vlastního státu.

Cíle migrační politiky ve vztahu k následujícím bodům:
Odpovědnost jako ekonomická mocnost
o Jako ekonomický gigant Evropy se Německo cítí povinno uprchlíky přijímat.
Nechce být ovšem samo a očekává od ostatních zemí EU, které jsou na
tom ekonomicky dobře, že převezmou stejnou zodpovědnost.
Požadování solidarity
o Německo vnímá problematiku uprchlíků jako celoevropský problém.
Především ty země, které neleží na vnější hranici EU a dosud nebyly
migrací tolik dotčeny by podle německé vlády měly převzít větší
odpovědnost. Kvůli zajištění dodržení této odpovědnosti je Německo pro
zavedení kvóty na přerozdělování uprchlíků.
Nově: komisař pro záležitosti uprchlíků v Bruselu
o Aby se do budoucna zajistila lepší práce a zacházení s uprchlíky v Evropě,
navrhuje německá vláda zavedení úřadu komisaře pro záležitosti uprchlíků
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v Bruselu. Současně se tématem migrace a humanitární pomoci v evropské
komisi zabývá více komisařů.
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Polská republika
Rzeczpospolita Polska
Osobní informace pro
_____________________________
Státní zřízení:
Hlava státu:
Předseda vlády:

Republika
Bronislaw Komorowski – prezident (od srpna 2010)
Donald Tusk – premiér (od listopadu 2007)

Rozloha:
Obyvatelstvo:
- Tempo růstu:
- Cizinci
podle
občanství:
- Průměrný věk:
Jazyk:
Náboženství:

312 685 km²
38 346 279
- 0,11 %
Poláci (96,9 %), Slezané (1,1 %), Němci (0,2 %), Ukrajinci (0,1 %),
ostatní (1,7 %)
39,5 let
polština
katolíci (87,5 %), ortodoxní (1,3 %), evangelíci (0,4 %), ostatní (0,4 %,
mimo jiné buddhisté, Židé), nenáleží žádné církvi (10,8 %)

HDP na hlavu:
Tempo růstu HDP:
Nezaměstnanost:
Nezaměstnanost
mladých lidí:

18,697 Euro
1,3 %
10,3 %
26,5 %

Míra migrace:
Žádosti o azyl:

- 0,47 migrantů na 1 000 obyv.
15 150 (395 na 1 mil. obyv.)

-

rozhodnuto:
zamítnuto kvůli
formálním
chybám1:
- zamítnuto
na
základě
obsahu:
- přijato:
Z toho uprchlíků:
Subsidiární pomoc:
Humanitární důvody:

1

2 820 (18,61 %)
12 330 (81,39 %)

2 075 (82,34 %)
745
210
145
390

například kvůli nařízení Dublin III.
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(17,66 %)
(28,19 %)
(19,46 %)
(52,34 %)

Evropská politika
Vstup Polska do Evropské unie se stal v 90. letech prvořadým cílem, a to
z bezpečnostně-politických, makroekonomických a kulturněhistorických důvodů. Od
rozšíření EU v roce 2004 se Polsko prezentovalo jako sebevědomý, občas též konfliktní
partner. Evropská politika Polska je velmi ovlivněná vztahem k Rusku a Německu.
Poté co Polsko v 19. století na více než sto let zmizelo z mapy, bylo v souvislosti
s Druhou světovou válkou Německem napadeno a během Studené války trpělo pod
Moskvou řízeným komunistickým režimem, se všechny tyto události odrazily na dnešní
polské zahraniční a evropské politice.
Občané, stejně tak i aktuální vláda v čele s Donaldem Tuskem zaujímá proevropský
postoj. I když se Polsko začlenilo do stávající koalice, zastává i nadále své vlastní postoje
jako jsou např. ‚Východní politika‘ a s ní spojená energetická politika. Díky ‚Evropské
energetické unii‘ se mohlo jak Polsko, tak Evropská unie stát méně závislé na Rusku,
protože nadměrná závislost na Rusku ohledně energie podle premiéra Tuska Evropu
oslabuje. Dále považují suverenitu Ukrajiny jako předpoklad pro vlastní nezávislost.
Polsko se snaží být ve své politice rovnocenným partnerem Německa a zároveň
garantovat bezpečnost vzhledem k Rusku.
Migrační politika
Polsko bylo v historii ovlivněno především vystěhovalectvím, emigrací. Do konce 20.
století byly zaznamenány stále nové emigrační vlny. V 19. století neodcházelo z žádné
evropské země tolik lidí jako z Polska.
Po skončení Druhé světové války a s ní spjatým posunutím hranic Polska na západ
docházelo k vyhnání a přesídlení mnoha obyvatel. Tyto politické události zasáhly
především lidi polského, ukrajinského, běloruského a německého původu. Mimo jiné se
do Polska vrátilo cca 300 000 polských židů. Většina z nich však později přesídlila do
Izraele či Palestiny. Mezi lety 1950 až 1970 opustilo zemi mnoho vysídlenců německého
původu.
Na začátku 80. let odešlo zhruba 250 000 polských státních příslušníků z důvodu
potlačení hnutí Solidarnosc.
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I dnes se Polsko považuje v první řadě za emigrační zemi. Po roce 1989 odešlo hodně
Poláků za prací do ciziny, především do Velké Británie. Poté co počet emigrantů rok od
roku klesat, byl od roku 2008 opět zaznamenán nárůst.
Na základě své polohy mezi východní a západní Evropou představuje Polsko pro mnoho
migrantů tzv. ‚přestupní stanici‘. Polsko se stalo cílovou zemí pro migranty ze sousedních
zemí (především Ukrajina, Bělorusko, Rusko), protože zažilo jako člen EU poměrně
rychlý ekonomický vzestup a očekává se, že bude v tomto duchu pokračovat.
Pro žadatele o azyl je situace v Polsku stále obtížnější, neboť Polsko uděluje status
uprchlíka jen malému množství azylantů. Plánovaná jsou státní integrační opatření, která
se ovšem z kritického pohledu jeví jako nedostatečná.

Cíle migrační politiky ve vztahu k následujícím bodům:
Zachování homogenní křesťanské kultury
o Jako silně křesťanská, především katolická země, nemůže nechat bez
povšimnutí lásku k bližnímu vůči uprchlíkům. Křesťanští uprchlíci jsou avšak
vůči muslimským upřednostňováni, protože se mohou lépe začlenit do naší
stávající kultury.
Zaslání expertů a vybavení do oblasti Středozemního moře
o Polská vláda vnímá vedle přijímání uprchlíků také stabilizování situace ve
Středozemí jako velmi důležité. Polsko posílá na místo experty a potřebné
vybavení, čímž se snaží v postižených místech pomoci.
„Dobrovolné“ přijímání uprchlíků místo kvót
o Místo toho, aby se zavedly povinné kvóty, které nepřipouští možnost volby,
vyslovila se polská vláda pro „dobrovolné“ přijímání uprchlíků. Tímto je tedy
na každé zemi, aby zhodnotila, kolik uprchlíků je schopna momentálně
přijmout.
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Švédské království
Konungariket Sverige
Osobní informace pro
_____________________________
Státní zřízení:
Hlava státu:
Předseda vlády:

Parlamentní konstituční monarchie
Král Karel XVI. Gustav (od září 1973)
Kjell Stefan Löfven – předseda vlády (od října 2014)

Rozloha:
449 964 km²
Obyvatelstvo:
9 705 005
- přírůstek:
0,01 %
- cizinci
podle 90,8 % etničtí Švédové; 2,5 % švédští Finové; cca 6 % cizinci
občanství:
- věkový průměr:
40,9 let
Jazyk:
Švédština jako úřední jazyk,
kromě toho menšinové
jazyky: finština,tornedalská finština, romština, laponština ajidiš
Náboženství:

HDP na hlavu:
Přírůstek HDP:
Nezaměstnanost:
Nezaměstnanost
lidí:

Luteránská církev 71,3 %; Muslimové 2,7 %; římsko-katolická
1,6 %, křesťanská ortodoxní ca. 1,1 %
42 500 € (2013)
3,14 % HDP
7,9 % (EU-průměr: 10 %)
mladých 21,8 % (EU-průměr: 21,9 %)

Míra migrace:
Žádosti o azyl:
- rozhodnuto:
- zamítnuto
kvůli
formálním chybám1:
- zamítnuto na základě
obsahu:
- přijato:
Z toho uprchlíků:
Subsidiární pomoc:
Humanitární důvody:

1

například kvůli nařízení Dublin III
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+ 5,46 migrantů na 1 000 obyv.
54 270 (5 616 na 1 mil. obyv.)
45 005 (82,93 %)
9 265

(17,07 %)

20 990 (46,64 %)
24 015
6 750
16 145
1 120

(53,36 %)
(28,11 %)
(67,23 %)
(4,66 %)

Evropská politika
Přístup k evropskému společenství představoval pro Švédsko díky jeho neutralitě v
průběhu studené války krok neslučitelný s jejich politikou. Teprve po pádu Sovětského
svazu a železné opony na počátku 90. let 20. století, se Švédsku uvolnily ruce, a rozhodlo
se tak po boku Finska a Rakouska, na základě referenda s těsnou většinou 52,3 % hlasů
hlasujících pro, k EU přistoupit.
Švédsko hraje v evropské politice důležitou roli. Přestože není členem eurozóny, zasazuje
se o hospodářskou a finanční stabilitu. Požadavky týkající se dokončení vnitřního trhu,
odbourání subvencí, restrukturalizace evropského rozpočtu či posílení role EU jako
globálního aktéra, jsou neodlučitelnou součástí švédské politiky.
Podle evropského hesla „jednota v rozmanitosti“ se Švédsko zasazuje o solidaritu uvnitř
EU, o rozšíření EU na Balkánském poloostrově i o vstup Turecka do EU. Zároveň Švédsko
podporuje intenzivní politiku sousedství, a to především s východoevropskými zeměmi.
Migrační politika
Migrace má na švédském území velkou tradici. Území, na kterém se dnešní Švédsko
rozkládá, bylo až do roku 1905 součástí Švédsko-norské unie, která se v témže roce
rozpadla. V souvislosti s jejím zánikem se na základě rostoucího jazykového nacionalismu
zrodila myšlenka skandinávského společenství.
Za druhé světové války, se neutrální Švédsko stalo útočištěm pro uprchlíky z Finska,
Norska, Dánska, Estonska a Německa. V roce 1954, tedy dávno před vytvořením
evropského vnitřního trhu založilo Švédsko společně s Dánskem, Islandem, Norskem a
později také Finskem na základě členství v tzv. Nordické radě společný pracovní trh
s neomezenou svobodou pohybu osob.
Liberální azylová politika, prosazovaná od 90. let 20. stol, vedla k tomu, že 14 %
současného švédského obyvatelstva bylo narozeno mimo švédské území. Největší část
těchto obyvatel pochází z Iráku, bývalé Jugoslávie či Iránu.
V současnosti se Švédsko prezentuje jako moderní a liberální přistěhovalecká země. Co
do počtu přijatých uprchlíků a žádostí o azyl patří ve srovnání s ostatními evropskými
zeměmi mezi špičku. Zároveň je švédská integrační politika považována za vydařenou a
je proto dávána za vzorový příklad.
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Přesto se i ve Švédsku stále více rozevírají nůžky mezi chudými a bohatými. Studie navíc
dokládají, že děti migrantů mají statisticky mnohem horší šanci obstát na pracovním trhu.
Tento opomínaný problém již jak ve Švédsku, tak ve Francii, vedl k násilnostem ze strany
mladých přistěhovalců, kteří postrádají pozitivní vyhlídky do budoucna.
Cíle migrační politiky ve vztahu k následujícím bodům:
Zavedení závazné kvóty na přerozdělení uprchlíků
o Švédsko podporuje myšlenku závazných kvót; především by se měly díky
tomuto schématu do přijímání uprchlíků více zapojit ty země, které se tomu
doposud spíše vyhýbaly. Pouze závazná regulace, zajištěná sankcemi v
případě nedodržení kvót může vést ke spravedlivému přerozdělení.
Uvolnění finančních prostředků EU na podporu jednotlivým státům
o Švédsko se zasazuje o zavedení EU-fondu, který by se skládal mimo jiné ze
sankčních plateb, a podpořil by tak účelně státy při přijímání a péči o
uprchlíky.
Intenzivní mezinárodní kooperace při integraci uprchlíků
o Švédsko si uvědomuje velké nedostatky v integračních snahách v EU, což
mimo jiné zesiluje xenofobii a předsudky.
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Česká republika
Osobní informace pro
__________________________
Státní zřízení:
Hlava státu:
Předseda vlády:

Parlamentní republika
Miloš Zeman (prezident od roku 2013)
Bohuslav Sobotka (premiér od roku 2014)

Rozloha:
Obyvatelstvo:
- přírůstek:
- cizinci
podle
občanství:
- věkový průměr:

78 866 km²
10 521 646
0,17 % (182. místo na světě)
4,1 % cizinců; (Ukrajina, Slovensko, Vietnam, Rusko, Polsko, Německo,
a jiné)
40,5 let

Jazyky:
Náboženství:

čeština 95,4%, slovenština 1,6%, jiný 3%
Římsko-katolická církev 10,4%, protestantská 0,8%, nespecifikováno
54%, žádná 34,5%

HDP na hlavu:
Růst HDP:
Nezaměstnanost:
Nezaměstnanost
mladých lidí:

15 000 Euro
- 0,9 % HDP
7 % (EU-průměr: 10%)
15,5 % (EU-průměr 21,9%)

Míra migrace:
Žádosti o azyl:
- rozhodnuto o:
- odmítnuto:
- přijato:
Z toho uprchlíci:
Subsidiární pomoc:
Humanitární důvody:

+ 2,15 migrantů na 1000 obyvatel
695 (65 žadatelů na 1 mil. obyvatel)
9001
555
345
90
245
5

1

U některých států, jako je např. ČR, dochází k tomu, že počet rozhodnutí o udělení azylu převyšuje počet
žádostí o azyl. To je způsobeno délkou řízení o udělení azylu, která se v různých státech EU liší a může trvat
i několik let. Proto je v některých letech rozhodováno i o žádostech z předešlých let.
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Evropská politika
Česká republika se stala členem EU v roce 2004 v rámci takzvaného východního
rozšíření po několikaleté ekonomické přípravě. Od jejího vstupu do EU se vztah ČR ke
společné evropské vizi vyvíjí dosti váhavě. Nejvýrazněji se ČR zapsala do evropských
dějin svým postojem k Lisabonské smlouvě, kdy ji ratifikovala jako poslední člen EU.
Veřejnost i vláda tento krok českého prezidenta Klause víceméně podporovala, a to
především díky prezidentově kampani, která měla ukázat, že podpisem Lisabonské
smlouvy by se Němci vyhnaní po druhé světové válce z Československa mohli zpětně
domáhat svých majetkových práv. K podpisu došlo až po sepsání dodatku, ve kterém
byly jakékoli nároky z německé strany vyloučeny.
Dalším výrazným momentem ve vzájemných vztazích ČR a EU bylo odmítnutí podepsání
EURO plus Paktu, týkajícího se zavedení společných fiskálních reforem v členských
státech EU.
V současné době se postoj ČR k EU mění, a to díky přístupu sociálních demokratů i
prezidenta Miloše Zemana, kteří se nestaví do role euroskeptiků, jako tomu bylo
v případě bývalých představitelů státu.
Migrační politika
Od roku 1989 se Česká republika jako většina postsovětských států postupně začala
měnit ze země vysílající na zemi imigranty přijímající.
V období od války do roku 1989 došlo ke dvěma velkým emigračním vlnám a to v letech
1948, tedy při nástupu komunistického režimu v ČR, a následně v roce 1968 při invazi
sovětských vojsk do země. Významnější imigrační trend se v průběhu komunismu projevil
až v průběhu 80. let v rámci internacionální pomoci, kdy došlo k regulovanému přílivu
zahraničních dělníků z Vietnamu, Kuby a Polska. Tito přistěhovalci zůstávali v ČR
většinou na několik let a živili se prací v nejrůznějších odvětvích jako je zpracovatelský,
důlní či strojírenský průmysl.
Od založení samostatného českého státu v roce 1993 došlo k silnému obratu v migraci.
Díky nově získané nezávislosti na Slovensku, nastolení demokracie a zavedení
liberálních reforem, se Česká republika postupně stala cílovou zemí tisíců imigrantů
z Evropy i Asie. Země od té doby také funguje jako tranzitní koridor pro uprchlíky a

Datum aktualizace: březen 2015

imigranty hledající nový domov v západních státech Evropy. Po válce typicky homogenní
česká společnost se s tímto novým jevem nevyrovnává nejlépe.
Od začátku 21. století ČR dosahovala v porovnání se státy OECD nadprůměrných hodnot
míry čisté migrace. V roce 2014 se v ukazateli čisté míry migrace řadila s počtem 2,5
imigrantů na 1000 obyvatel na 46. místo na světě. Přestože je imigrační trend značný,
podíl cizinců (dlouhodobé i trvalé pobyty) dosahuje zhruba 438 000, tedy pouze 4,2 %
celkového počtu obyvatel, což je ve srovnání se západními zeměmi velmi nízké číslo.
ČR chápe legální migraci jako obecně přínosnou, strategicky ale cílí především na
kvalifikované pracovníky. Co se týče azylové politiky, odmítá ČR jakékoli radikální
navýšení počtu přijímaných uprchlíků a zaměřuje se tak na humanitární pomoc v místě
konfliktu.
Přístup české veřejnosti k cizincům není nijak nepřátelský ale ani výrazně vstřícný. Díky
trvale poměrně nízkému celkovému počtu migrantů i přijímaných uprchlíků však česká
společnost byla s jinými kulturami doposud konfrontována pouze okrajově.
Cíle migrační politiky ve vztahu k následujícím bodům:
Řešení situace na vnějších hranicích EU
o Česká vláda chce vynakládat prostředky na zlepšení životních podmínek
uprchlíků přímo v přeplněných táborech v Iráku, Jordánsku nebo Libanonu.
Vidí potřebu pomáhat především v místě konfliktu a tam soustředit evropské
síly a tak omezit příliv uprchlíků do Evropy.
Přerozdělení uprchlíků mezi státy EU
o Uprchlické kvóty Česko odmítá. Kvóty neřeší situaci dlouhodobě. Českou
politickou sférou jsou chápány jako zásah do státní suverenity. Návrh na
přerozdělení navíc nevychází z dohody členských států, ale pouze z uměle
sestaveného vzorce, který se může ukázat jako nefunkční.
Financování zvolené strategie
o Země je ochotna se podílet na financování programů na zajištění
bezpečnosti na vnějších hranicích EU především podporou agentury
Frontex. Konkrétně navrhuje zapůjčení letounů, vyslání skupiny expertů na
migrační politiku do postižené oblasti a poskytnutí částky 10 milionů korun.
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Spojené království Velké
Británie a Severního Irska
United Kingdom of Great
Britain and Northern Ireland
Osobní informace pro:
_____________________________
Státní zřízení:
Hlava státu:
Předseda vlády:

dvoukomorová parlamentní monarchie
královna Alžběta II. (od roku 1952)
David Cameron (premiér od roku 2010)

Rozloha:
Obyvatelstvo:
- přírůstek:
- cizinci podle občanství:

242 900 km2
63 705 000
+0,7%
Poláci (13 %), Indové (7,1 %), Irové (6,5 %), Pákistánci (3,8
%), Rumuni (3 %), Italové (2,8 %), Litevci (2,8 %), Američané
(2,7 %), Němci (2,4 %), Francouzi (2,2 %)
40, 5 let
angličtina, vedle toho také velština, irština, skotština, skotská
gaelština, kornština
Křesťané 59,3 %, Muslimové 4,8 %, Hinduisté 1,5 %, Sikhisté
0,75 %, Ostatní 4,3 %, bez vyznání 25,1 %, neuvedeno 7,2 %

- věkový průměr:
Jazyk:
Náboženství:

HDP na hlavu:
Přírůstek HDP:
Nezaměstnanost:
Nezaměstnanost mladých lidí:

30 000 Euro
1,7 %
7,9 % (EU-průměr: 10 %)
16, 3 % (EU-průměr 21,9 %)

Míra migrace:
Žádosti o azyl:
- rozhodnuto:
- zamítnuto
kvůli
formálním chybám1:
- zamítnuto na základě
obsahu:
- přijato:
Z toho přijato uprchlíků:
Subsidiární pomoc:
Humanitární důvody:

3, 1 migrantů na 1 000 obyv.
29 875 (468 na 1 mil. obyv.)
22 340 (74,78 %)

1

například kvůli nařízení Dublin III
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7535
(25,22 %)
13 840 (61,95 %)
8 505
7 475
70
960

(38,07 %)
(87,89 %)
(0,82 %)
(11,29 %)

Evropská politika
Spojené království přistoupilo do EU s prvním jejím rozšířením v roce 1973 (21 let po
založení). Jeho vztah k Evropské unii je ambivalentní. Velká Británie nespadá ani do
Eurozóny ani do Schengenského prostoru. Důležitou roli hraje v oblastech vnitřního trhu
jakožto společné bezpečnostní a obranné politiky. Mezi nejdůležitější partnery Spojeného
království patří Německo a Francie.
K problematice imigrace občanů Evropské unie do Velké Británie, a s tím spojeným
začleněním do sociálního systému a pracovního trhu, se staví kriticky. Upřednostňuje
volnou, mezivládní spolupráci států nad nadnárodní koordinací ze strany EU. Patří
k jednomu z největších zastánců rozšiřování EU. V roce 2005 (britské předsednictví)
podpořila Velká Británie jednání o vstupu Turecka, Makedonie a Chorvatska do EU. Je
tedy pro to, aby Turecko do Evropské unie vstoupilo, čímž by se prokázalo, že pojmy jako
demokracie a islám jsou slučitelné.
Migrační politika
Velká

Británie

se

v mnoha

aspektech

migrace

liší

od

ostatních

států

EU.

Přistěhovaleckou zemí se stala teprve po 2. světové válce, kdy se do země začali ve
velkém stěhovat především obyvatelé britských kolonií. Důvodem byla relativně vysoká
životní úroveň v poválečné době a nabídka volných pracovních míst.
Do roku 1962 mohli všichni obyvatelé Commonwealthu (Spojeného království a jeho
bývalých dominií a kolonií) svobodně přicestovat do Spojeného království. Šlo tehdy
především o obyvatele Indie, Pákistánu, Karibiku, východní Afriky, Bangladéše a Číny. V
roce 1962 byly jako reakce na příchod zhruba půl milionu přistěhovalců vyhlášeny první
imigrační kontroly. Výsledkem byla vyhláška z roku 1971, která ustanovila, že obyvatelé
Commowealthu mají stejný status jako jakýkoliv jiný zahraniční státní příslušník. Je však
nutno podotknout, že v letech 1970 a 1980 (až na výjimky) z Velké Británie více lidí
emigrovalo, než imigrovalo. K největším změnám v migrační politice došlo v roce 2002,
kdy byl vydán zákon, který z ekonomických důvodů podporoval imigraci vysoce
kvalifikovaných pracovních sil.
Se vstupem osmi nových států EU v roce 2004 otevřela Velká Británie hranice svého
pracovního trhu, což způsobilo velký nárůst imigrantů právě z těchto států (především
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z Polska). Od ledna 2014 se pracovní trh otevřel i Bulharsku a Rumunsku. Dnes je ve
srovnání s imigrací druhé poloviny 20. století národnostní složení migrantů rozmanitější a
nemá trvalý charakter. Nejvíce přistěhovalců pochází z Číny, Indie, Polska, USA
a Austrálie.
Ve Spojeném království neexistuje ucelený koncept pro všeobecnou integraci
přistěhovalců s výjimkou azylantů. Ti však tvoří menšinu ve srovnání s ostatními
přistěhovalci.
V roce 2000 vznikla služba NASS (Národní azylová služba), která pomáhá a poskytuje
poradenství žadatelům o azyl.
Problematika imigrace získává ve Velké Británii na důležitosti, což se ukázalo i ve
volbách do Evropského parlamentu v roce 2014, ve kterých vyhrála strana UK
Independence Party se svou jasně protiimigrační kampaní.
Cíle migrační politiky ve vztahu k následujícím bodům:
Řešení situace na vnějších hranicích EU
o

Jedním z řešení je pro Velkou Británii pomáhat v těch zemích, odkud uprchlíci
nejčastěji míří do Evropy (Niger, Eritrea, Libye). Snaží se o zmírnění chudoby a
zlepšení tamějších podmínek, aby lidé nebyli nuceni opustit svou domovskou zem.

Přerozdělení uprchlíků mezi státy EU
o

Vláda Velké Británie chce řešit problematiku uprchlíků na základě volných dohod
mezi státy. Nepřeje si tedy nadnárodní koordinaci EU, která by řídila konkrétní
kroky jednotlivých států a přerozdělovala tak uprchlíky podle určitých vzorců či
kvót.

Financování zvolené strategie
o

Velká Británie chce investovat peníze do zlepšení podmínek v postižených
oblastech. Chce investovat do programu na zmírnění chudoby a snaží se o
systematickou pomoc v uprchlických táborech (stravenky na jídlo, atd.). Zaměřuje
se tedy spíše na příčinu než na důsledky problému.
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European Refugee Care (ERC)
Osobní informace pro
______________________________
European Refugee Care (ERC) je soukromá firma podnikající v oblasti sociálních věcí,
cizinců a asylu. Nabízí celkovou péči o uprchlíky, která se sestává z poradenské činnosti,
ubytování, stravování, zaopatření a správy. Klienti tohoto podniku ovšem nejsou uprchlíci
samotní, nýbrž stát, správní obvody a obce jako zadavatelé.
Firma podléhá mimo sociálních otázek také podnikatelským záměrům. Více uprchlíků pro ni
znamená větší poptávku, tzn. větší zisk a ekonomický potenciál. European Refugee Care se
dnes počítá k jednomu z nejefektivnějších poskytovatelů sociálních služeb v Německu a
spravuje 50 ubytovacích zařízení nejrůznějších kategorií.
Tato firma se politicky neangažuje a nepřísluší žádné politické straně. Považuje se za
doplňující element, který funguje pod politickým zastřešením. Její nejvyšší etickou zásadou
je respekt žadatelů o azyl stejně jako jejich důstojné a nerepresivní zacházení.
Média ovšem stále informují o případech, které stojí v rozporu s filozofií toho podniku. V roce
2003 zemřel jeden čečenský občan při hromadné rvačce v ubytovacím zařízení pro uprchlíky
v Rakousku, provozované právě ERC. Ve stejné ubytovně mělo též dojít ke znásilnění jedné
žadatelky o azyl, která na strážného podala trestní oznámení. V roce 2010 ERC vypověděla
smlouvu a v roce 2012 se nadobro stáhla z rakouského trhu.
V roce 2014 byl podnik opět vystaven kritice, a to když média zveřejnila fotografie zneužitých
uprchlíků. I přesto, že firma za věc převzala odpovědnost a zmíněnou ubytovnu přestala
provozovat, nikdy se k vině nedoznala. Často je odkazováno na vliv subdodavatelů, což
znamená, že strážní, kteří uprchlíky týrali, nebyli přímými zaměstnanci European Refugee
Care. I přesto se však ERC potýká s výtkami, že o zneužívání věděli, či s nimi souhlasili.
Momentálně činí advokátní obec určitá opatření vůči obchodnímu vedoucí European
Refugee Care a vedení výše zmíněného ubytovacího zařízení pro uprchlíky, což vyvolává
četné diskuze o privatizaci péče pro uprchlíky. Na jedné straně stojí snaha využít know-how
a obratnost soukromého sektoru, na druhé potom nebezpečí, že se péče o potřebné zvrhne
v konkurenční boj a obchod, ve kterém půjde jen o zisk. Ochránci lidských práv stále kritizují
jistou neupřímnost, která jde ruku v ruce s přeměnou pomoci potřebným na ekonomický
potenciál.
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FÜR ASYL
Osobní informace pro
_____________________________

FÜR ASYL je nezávislá lidskoprávní organizace, která se zasazuje o práva a ochranu
pronásledovaných lidí v Německu a celé Evropě.
S pomocí rešerší, práce s veřejností a podpory zájmových skupin se snaží docílit
demokratické a otevřené společnosti. FÜR ASYL podporuje uprchlíky během azylového
řízení také po právnické stránce. Jejich moto zní „každý případ se počítá“. Dokumentují
též porušování lidských práv na vnějších hranicích Evropy a kritizují evropskou migrační
politiku, která je jimi vnímána jako nelidská.
FÜR ASYL získal již několik ocenění za kampaně proti rasismu a zohlednění
pronásledování lidí při azylovém řízení na základě pohlaví či sexuální orientace.
Na srdci jim leží také to, aby bylo možné požádat o azyl i v případě, pokud se nejedná o
pronásledování státem. Od roku 2008 se FÜR ASYL zasazuje svými kampaněmi o
ochranu uprchlíků na vnějších hranicích Evropy, především v Řecku. Tato činnost získala
mezinárodní odezvu.
Svou novou kampaní chce FÜR ASYL bojovat proti zatýkání žadatelů o azyl a
nedůstojným podmínkám v ubytovnách pro uprchlíky.
Spolková vláda aktuálně připravuje ustanovení práva o pobytu. FÜR ASYL ovšem
kritizuje, že by při tomto návrhu zákona měly cizinecké úřady možnost v jednotlivých
případech toto právo obejít.
Podle ženevského ujednání o uprchlících z roku 1951, jsou všechny členské státy
Evropské unie zavázány k ochraně uprchlíků. FÜR ASYL vyčítá mnohým státům, že se
úmyslně snaží od uprchlíků izolovat. FÜR ASYL je financován dary a příspěvky členů
samotného spolku FÜR ASYL.
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Organizace pro uprchlíky
Osobní informace pro
_____________________________

Organizace pro uprchlíky (OPU) je nezisková nevládní humanitární organizace
nabízející pomoc uprchlíkům a lidem ze třetích zemí, kteří se dostali do komplikované
životní situace. Vznikla jako občanské sdružení v roce 1991. OPU působí rovněž na
mezinárodní úrovni, neboť je členem Evropské rady pro uprchlíky a exulanty (ECRE).
Cílem OPU je mimo jiné pomáhat občanům, kteří požádali o azyl v České republice na
základě politického, etnického, náboženského či rasového pronásledování. Dále se
snaží podporovat lidská práva a bojovat s xenofobií, rasismem, extremismem a
předsudky.
OPU také pořádá či zprostředkovává např. kurzy českého jazyka, rekvalifikace,
volnočasové aktivity nebo psychologickou péči, dlouhodobě bojuje za lidská práva a
zasazuje se o politickou participaci migrantů. Během roku 2013 poskytla OPU pomoc
v jakékoli formě (asistence, poradenství, atd.) více než 2500 cizincům.
Aktivity OPU se dají rozdělit do pěti pilířů, které tvoří komplex práce s uprchlíky a jejich
podpory v běžném životě. Prvním a nejširším pilířem je sociální práce (pomoc žadatelů
o azyl, kontakt s úřady, atd.), druhý tvoří právní pomoc (pro žadatele o mezinárodní
ochranu), třetí zprostředkovává vzdělávací aktivity pro cizince (jazykové, rekvalifikační
kurzy), čtvrtý se zabývá prací s dobrovolníky (kontakt s neziskovými organizacemi,
školami) a pátý obsahuje vzdělávací programy (kurzy zaměřené na vzdělávání
v problematice azylu a uprchlictví).
OPU pracuje na bázi projektů, díky nimž může být činná v mnoha oblastech najednou.
Kromě vnitrostátních projektů realizuje OPU také rozvojové projekty přímo v zemích
původu běženců. V roce 2014 se zapojila do tříletého mezinárodního projektu „Sdílení
znalostí a zkušeností v oblasti azylu“, díky kterému rozšířila síť partnerů o balkánské
země. Je také účastníkem projektu „Together!“, ve kterém se spolu se španělskými a
italskými nevládními organizacemi snaží o zviditelnění tématu zločinů a násilí
z nenávisti.
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WEGDA
Osobní informace pro
_______________________________

Skupina WEGDA byla založena teprve nedávno, za velmi krátkou dobu si ale získala
enormní nárůst příznivců. Přívrženci WEGDY pocházejí ze spousty evropských států.
Vystupují jako občanské sdružení a demonstrují proti obávanému odcizování severní a
střední Evropy.
Členové WEGDY sami označují své demonstrace za „večerní procházky“, a odvolávají se
při tom na křesťanské hodnoty, které stavějí proti „islamizaci Západu“. Za „Západ“ je v
tomto kontextu považována severní a střední Evropa. Již zmíněné procházky, které se
pravidelně konají ve velkých městech, se těší velké návštěvnosti a oblibě ze strany
nejrůznějších společenských vrstev. Organizace těchto akcí probíhá především skrz
sociální sítě, protože toto médium využívá široká veřejnost a má tak velký dosah.
WEGDA požaduje přísnější azylovou politiku a je proti přijímání tak zvaných „
ekonomických uprchlíků“, kteří azylové řízení údajně zneužívají k tomu, aby si zajistili lepší
životní úroveň díky integraci do středoevropských sociálních struktur.
WEGDA je také silným kritikem jak muslimského extremismu, tak domnělých
náboženských válek na středoevropské půdě, požaduje povinnou integraci do židovskokřesťanské středoevropské kultury a staví se proti cizím vlivům, které by tyto kulturní kořeny
mohly ovlivnit.
Kromě strachu z cizích vlivů a islamizace hrají v postojích této organizace také další obavy
velkou roli jako například strach ze vzrůstající nezaměstnanosti, chudoby ve stáří nebo
finanční nouze obecně. Tyto motivace ovšem organizace veřejně nestaví do popředí.
Existuje zde nepřímá úměra mezi počtem muslimů žijících ve městech a počtem
demonstrantů, jež jsou členy WEGDY.
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