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1 Úvod
Dle dat OSN z roku 2013 je na světě přes 230 milionů migrantů, což představuje více jak 3%
světové populace.1 Migrace je jedním z významných globálních fenoménů nejen dneška. Její
problematika se tak dostala i do popředí evropského zájmu a v některých státech se jedná
o klíčové a velmi kontroverzní téma ve společnosti a v politice. Z důvodu komplexnosti
fenoménu migrace nebyla zatím vymezena univerzálně přijatelná teorie migrace. Tím pádem
se i základní definice tohoto fenoménu těžko vymezují, jelikož migrace zasahuje do mnoha sfér
společnosti, každým rokem se vyvíjí, má mnoho příčin i podob a každý stát přistupuje k této
problematice individuálně. Přesto je nutné zmínit základní termíny, bez kterých se
v projednávání problematiky migrace neobejdeme:


Migrace je „přesun jednotlivců i skupin v prostoru, který je spolu s porodností

a úmrtností klíčovým prvkem v procesu populačního vývoje a výrazně ovlivňuje
společenské a kulturní změny obyvatel na všech úrovních. S ekonomickým rozvojem se
intenzita migrace neustále zvyšuje“.

2

Při emigraci jednotlivci nebo skupiny opouští

území dané území, během procesu imigrace naopak jednotlivci nebo skupiny
přicházejí na vymezené území.


Migrace se dá dělit na mnoho kategorií (nucené či dobrovolná; vnitrostátní či
mezinárodní; ekonomická, právní, humanitární či náboženská).



Apatrida je zvláštní případ migranta, který nemá žádné státní občanství. Tito migranti
se potýkají s porušováním základních lidských či pracovních práv, přičemž jejich
aktuální počet přesahuje 10 milionů. Mezi nejznámější apatridy patří Albert Einstein,
Karl Marx či Usáma bin Ládin.3,4

1

Number of international migrants rises above 232 million. UN Website. [online]. 11.8. 2013 [cit.
2014-12-07]. Dostupné z: http://www.un.org/en/development/desa/news/population/number-ofinternational-migrants-rises.html
2
AZYL, MIGRACE A INTEGRACE: Terminologický slovník. Ministerstvo vnitra České republiky. [online].
[cit. 2014-12-07]. Dostupné z: http://www.mvcr.cz/clanek/terminologicky-slovnik.aspx
3
Définitions: apatride. Larousse. [online]. [cit. 2014-12-07]. Dostupné z:
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/apatride/4413
4
L’ONU veut éliminer le statut d’apatride d’ici à dix ans. Libération. [online]. 4.11. 2014 [cit. 2014-1207]. Dostupné z: http://www.liberation.fr/monde/2014/11/04/l-onu-veut-eliminer-le-statut-d-apatrided-ici-a-dix-ans_1136020
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2 Historie migrace v západní Evropě
Po druhé světové válce přestala být Evropa kontinentem emigrace a stala se postupem času
kontinentem imigrace. Tradičním vysvětlením přílivu imigrantů do zemí západní Evropy po
druhé světové válce byla relativní hospodářská prosperita a stabilita politického systému
zaručujícího základní lidská práva. Od počátku jejich hospodářského rozkvětu přišlo do
Německa, Francie, Španělska a dalších zemí západní Evropy několik milionů migrantů.5
V 70. letech přišlo období opakovaných hospodářských krizí a s tím spojená restrukturalizace
hospodářství a dílčí omezování výroby. To mělo za následek postupné omezování imigrace na
území západní Evropy pomocí různorodými restrikcemi. Politici se, jak se ukázalo, domnívali,
že pracovníci z cizích zemí odejdou zpět do zemí svého původu. Nicméně opak se stal pravdou
a počet imigrantů i nadále stoupal.6 Otázka imigrace se dostala poprvé do popředí evropské
politiky a Evropské společenství podniklo první právní kroky ke kontrole imigrace na svém
území. Po rozpadu komunistického bloku, kdy v Evropě dočasně došlo k velkým migračním
vlnám, se situace během 90. let uklidnila. Evropská unie se v Maastrichtské smlouvě a v rámci
vytvoření Schengenského prostoru zavázala bojovat proti ilegální migraci, usnadňovat migraci
v rámci EU a ESVO a zlepšit proces integrace již usedlých migrantů.7
Vzhledem k různým přístupům států k přistěhovalectví se během 20. století v jednotlivých
státech vyvinuly tři základní modely integrace přistěhovalců do většinové společnosti.
Jednotlivé přístupy, které mají historicko-kulturní původ, dodnes ovlivňují politiky jednotlivých
evropských států i na společné evropské úrovni.8


Ve Francii se vyvinul tzv. asimilační model. Od imigrantů, kteří mohou zůstat na
území státu, se očekává rychlá a úspěšná asimilace, naučení se francouzského jazyka
a přijetí pravidel společnosti. Ústava i další zákony nařizují laicizaci škol a veřejné
správy, což v praxi znamená ponechání si svých kulturních či náboženských tradic
v soukromí.



V Nizozemsku či ve Švédsku se vyvinul tzv. multikulturní model integrace, kdy
teoreticky dochází ke snazší integraci, ale v praxi je to problematičtější. Přistěhovalcům

CHANNAC, Frederique, Migrations internationales. [přednáška]. Bordeaux: Institute d´études
politiques de Bordeaux. 2013/2014
6
Evropa a proces mezinárodní migrace (se zvláštním důrazem na země Evropské unie a Evropského
společenství volného obchodu). EUROPEUM. [online]. [cit. 2014-12-07]. Dostupné z:
http://www.europeum.org/cz/integrace/28-integrace–6/660-evropa-a-proces-mezinarodni-migrace-sezvlastnim-durazem-na-zeme-evropske-unie-a-evropskeho-spolecenstvi-volneho-obchodu
7
CHANNAC, Frederique, Migrations internationales. [přednáška]. Bordeaux: Institute d´études
politiques de Bordeaux. 2013/2014
8
BARŠA, P. Politická teorie multikulturalismu. Praha: Centrum pro studium demokracie, 1999, 384 s.
5
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je ponechána možnost odlišovat se svými kulturními či náboženskými zvyklostmi, jelikož
daný stát klade důraz na pestrost a odlišnost každého občana.


Tzv. diskriminační model byl praktikován v Německu, Rakousku či Švýcarsku.
Imigranti se stávají součástí společnosti pouze v určité sféře společnosti (pracovní trh),
tudíž dochází ke kulturní či politické izolaci.9

3 Aktuální situace
Za posledních několik let vzrostl počet imigrantů v EU, což vyvíjí tlak na evropské politiky
v otázce nekontrolované nelegální migrace. Na straně druhé musí evropští představitelé klidnit
proti-imigrantské až xenofobní nálady ve společnosti. Do popředí zájmu se dostává migrace
v oblasti Středozemního moře zejména z důvodu velké nestability v regionu Blízkého východu,
primárně v Sýrii, Iráku, Libyi či Egyptě. Tisíce lidí snažící se dostat do Evropy zaplatí cestou
životem nebo se stanou oběťmi obchodu s lidmi. Mediálně nechvalně proslulým se stal italský
ostrov Lampedusa, u jehož vod v říjnu minulého roku zemřelo přes 300 uprchlíků ze Sýrie
a Libye. V nedávné zprávě Mezinárodní organizace pro migraci (OIM) je právě destinace
Evropa paradoxně označena pro migranty nejnebezpečnější na světě. Od roku 2000 do
poloviny roku 2014 zemřelo při pokusech dostat se do Evropy přes 22 tisíc lidí, přičemž jen za
prvních osm měsíců roku 2014 zaplatilo životem během cesty do Evropy přes 3 tisíce lidí
(v průměru 12 denně).10 Navíc se na území Evropské unie snažilo za první čtyři měsíce tohoto
roku dostat nejméně 40 tisíc dalších imigrantů.

4 Jednotlivé dokumenty a politiky
Evropská unie prozatím nemá jednotnou migrační politiku, nicméně debata na toto téma
rezonuje v současném evropském dění čím dál tím více. Nová evropská komise si dokonce
problematiku přistěhovalectví vytyčila jako jednou ze svých priorit (viz níže), díky čemuž
můžeme na evropské úrovni v následujících letech očekávat zvýšenou politickou a legislativní
činnost v těchto otázkách.

9

Evropa a proces mezinárodní migrace (se zvláštním důrazem na země Evropské unie a Evropského
společenství volného obchodu). EUROPEUM. [online]. [cit. 2014-12-07]. Dostupné z:
http://www.europeum.org/cz/integrace/28-integrace–6/660-evropa-a-proces-mezinarodni-migrace-sezvlastnim-durazem-na-zeme-evropske-unie-a-evropskeho-spolecenstvi-volneho-obchodu
10
TARA, Brian, LACZKO, Frank (eds). Fatal Journeys Tracking Lives Lost during Migration [online].
International Organization for Migration. 2014. [cit. 2014-12-07]. ISBN 978-92-9068-698-9. Dostupné
z: http://publications.iom.int/bookstore/free/FatalJourneys_CountingtheUncounted.pdf
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4.1 Stockholmský program
Mezi lety 2010 až 2014 se Evropské unie zavázala dodržovat tzv. Stockholmský program, který
navazoval na širší mezinárodní jednání v Haagu a Tampere. Širší strategie dokumentu spočívá
v prosazování práva, svobody a bezpečnosti, přičemž se tyto principy mají vztahovat také na
přistěhovalce. Stockholmský program vybízí Evropskou unii, aby vylepšila a zintenzivnila
spolupráci při správě vlastních hranic a rozvíjela svou vízovou politiku vůči třetím zemím. S tím
souvisí také ochrana zranitelných skupin, jako jsou děti či uprchlíci, vytvoření flexibilní
a zejména komplexní migrační politiky. Evropská agentura pro vnější hranice FRONTEX (viz
níže) by měla být posílena, aby zmíněné body programu byly naplněny.11

4.2 Společný evropský azylový systém
Tento dokument navazuje na nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 439/2010 o Zřízení
Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu.12 V červnu roku 2013 přijal Evropský
parlament Společný evropský azylový systém, na kterém měla největší podíl bývalá švédská
komisařka pro vnitřní věci Cecilie Malmströmová.


Dokument se odvolává na Ženevské úmluvy o ochraně uprchlíků z roku 1951. Evropská
unie by měla mít jednotná, spravedlivá a transparentní pravidla pro udělování azylu. V této
záležitosti přinesla Lisabonská smlouva výrazné změny spolu se Stockholmským
programem.13



S každým žadatelem o azyl má být zacházeno důstojně a každý má právo na individuální
posouzení své situace a možnost odvolání k příslušnému orgánu, který případné předchozí
zamítnutí zhodnotí. Pravidla procesu odvolávání byla upravena tak, aby se zamezilo
opakovaným žádostem o azyl a nedocházelo k zahlcování Evropského soudu pro lidská
práva. Nový azylový systém také upřesňuje otázku udělování mezinárodní ochrany.



Nové nařízení zlepšuje fungování systému EURODAC, který pomáhá jednotlivým
členským státům EU využívat společnou databázi otisků prstů, aby se zamezilo pronikání
nechtěných osob na území členských států. Dále nový systém lépe chrání osobní údaje

11

Stockholmský program. Europa: Přehledy právních předpisů EU. [online]. [cit. 2014-12-07].
Dostupné z:
http://europa.eu/legislation_summaries/human_rights/fundamental_rights_within_european_union/jl0
034_cs.htm
12
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 439/2010 ze dne 19. května 2010 o zřízení
Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu Dostupné z www:
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/libe/dv/easo_regulation_/easo_regu
lation_cs.pdf
13
Podrobnější legislativní proces právních aktů na téma migrace zde:
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/cs/FTU_5.12.2.pdf
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a bude jej v některých případech moci používat i Europol a vnitrostátní policie pro
porovnávání otisků prstů s vlastními databázemi v boji proti organizovanému zločinu
a terorismu.


Kritici ovšem poukazují, že takto benevolentní podmínky pro azyl mohou být zneužity
nelegálními imigranty s kriminální minulostí, například v otázce přístupu k zaměstnání pro
žadatele, který musí být udělen nejpozději do 9 měsíců.

4.3 Dublinské nařízení
Problematiku vyřizování žádostí o azyl upravuje tzv. Dublinské nařízení, které přesněji
určujte, jak a kde se bude rozhodovat o žádosti o azyl. Odpovědnost za přijímání imigrantů
do Evropy bude zodpovídat ta země, do které se uprchlíci dostanou nejdříve. V procesu
vyřizování má každý uprchlík právo jak na osobní pohovor s příslušnými orgány, tak i právo
na odvolání v případě zamítnutí. V neposlední řadě je posílena ochrana nezletilých či
nespravedlivě stíhaných a také byla stanovena lhůta 11 měsíců státům na to, aby daného
uprchlíka přijaly. V praxi to znamená, že již zmiňované státy jižní a západní Evropy mohou být
nárazově zahlceny vyřizováním žádostí o azyl. Pro ilustraci bylo v roce 2012 zaznamenáno 330
tisíc žádostí o azyl, z velké části ve Velké Británii, Francii, Německu a Itálii.14

5 Migrace jako téma pro novou evropskou komisi
Nový šéf Evropské komise Jean-Claude Juncker zahrnul problematiku migrace mezi své
priority, kterým se chce během svého pětiletého funkčního období zabývat. Svou politiku
přistěhovalectví zahrnul do pěti základních bodů:15


Bezodkladné zavedení Společného evropského azylového systému16, který byl
členskými státy přijat v červnu roku 2013. Nová legislativa by měla zamezit tzv.
„azylové turistice“ a umožnit celé Evropské unii rozložit břímě zodpovědnosti mezi
všechny členské státy.



Zintenzivnit pomoc Evropskému podpůrnému azylovému úřadu se sídlem ve Vallettě,
který vyhodnocuje rizika spojená s imigrací do Evropské unie.

Společný evropský azylový systém [online]. DG Home Affairs. 2014. [cit. 2014-12-07]. ISBN 978-9279-34622-4. Dostupné z: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/docs/ceas-factsheets/ceas_factsheet_cs.pdf
15
JUNCKER, Jean-Claude. MŮJ PĚTIBODOVÝ PLÁN K PROBLEMATICE PŘISTĚHOVALECTVÍ. [online].
23.4.2014 [cit. 2014-12-07]. Dostupné z:
http://juncker.epp.eu/sites/default/files/attachments/nodes/cs_02_immigration.pdf
16
Společný evropský azylový systém [online]. DG Home Affairs. 2014. [cit. 2014-12-07]. ISBN 978-9279-34622-4. Dostupné z: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/docs/ceas-factsheets/ceas_factsheet_cs.pdf
14
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Posílení spolupráce se zeměmi severní Afriky, ze kterých pochází značná část
přistěhovalců. Nová Evropská komise se zaručí o pomoc v otázkách podpory
demokracie a právního státu, stabilní ekonomiky či lidských práv.



Evropa by měla vytvořit právní prostředí, které bude podporovat kontrolovanou
a legální migraci. Nelegální migranti se stávají obětmi organizovaného zločinu a stovky
z nich již během procesu nelegální migrace zemřely.

5.1 FRONTEX a jeho činnosti
Další prioritou nové Evropské komise je Evropská pohraniční agentura FRONTEX sídlící
ve Varšavě, která je orgánem Evropské unie na ochranu vnějších hranic. Hlavním úkolem je
koordinovat postup mezi jednotlivými pohraničními složkami členských států EU. FRONTEX má
za úkol čelit nelegální migraci, koordinovat spolupráci a cvičení jednotlivých pohraničních
složek, vyvíjet efektivnější nástroje v boji proti obchodu s lidmi a v neposlední řadě chránit
evropské hranice od možných teroristů.17 Na druhou stranu FRONTEX čelí kritickým hlasům,
které poukazují na případy porušení práv uprchlíků na azyl nebo na jeho netransparentní
fungování.18
Rostoucí počet uprchlíků z Maghrebu a Blízkého východu způsobil i rostoucí počet obětí mezi
lidmi snažící se dostat do Evropy. Po tragických událostech u ostrova Lampedusa, při kterých
zemřelo na 300 uprchlíků, spustilo italské námořnictvo operaci Mare Nostrum. Díky ročnímu
trvání operace bylo zachráněno přes 90 tisíc uprchlíků a situace ve Středozemním moři se
stabilizovala. Neochota ostatních států připívat na chod této operace a vnitřní tlaky donutily
italskou vládu ukončit financování této operace. 19 Toto rozhodnutí přirozeně vzbudilo řadu
emocí a kritiku, jelikož vládní i nevládní agentury se obávaly vysokých ztrát na životech
uprchlíků. Agentura FRONTEX tudíž od 1. listopadu 2014 nahradila původní italskou Mare
Nostrum operací s názvem Triton, která ovšem operuje s méně než třetinovým rozpočtem
oproti původní misi (z původních 9 miliónů eur na současných 2,9 miliónů eur). Italská vláda
čelí obvinění, že kvůli ukončení operace Mare Nostrum vzroste počet obětí migrace do Evropy.
Na druhou stranu další členské státy zatím nepodpořily probíhající operace a tím pádem nově
Operations. Europa: FRONTEX. [online]. [cit. 2014-12-07]. Dostupné z:
http://frontex.europa.eu/operations/types-of-operations/general
18
Refugee Council and the European Council on Refugees and Exiles (ECRE) joint response to Select
Committee on the European Union Sub-Committee F (Home Affairs): Frontex Inquiry. ECRE. [online].
7.9. 2007 [cit. 2014-12-07]. Dostupné z: http://www.ecre.org/component/content/article/57-policypapers/96-ecre-a-brc-joint-response-to-house-of-lords-inquiry-on-frontex.html
19
DAVIES, Lizzy, NELSEN, Arthur. Italy: end of ongoing sea rescue mission ‘puts thousands at risk’.
Guardian. [online]. 31.10.2014 [cit. 2014-12-07]. Dostupné z:
http://www.theguardian.com/world/2014/oct/31/italy-sea-mission-thousands-risk
17
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spuštěná operace Triton se omezí pouze na nutné záchranné operace a dojde k omezení
výzkumu a prevence.

5.2 Sporné body


Alarmující čísla ohledně počtu obětí migrace do Evropy rozhýbala debatu nad otázkou, do
jaké míry být restriktivní vůči přistěhovalectví obecně a jak zamezit nelegální imigraci.
Rostoucí tlak na země v oblasti Středozemního moře vyvolává požadavky u ostatních
členských států (případně členů Schengenského prostoru), aby pomohly zasaženým
státům podílet se na nákladech a dopadech této ojedinělé vlny přistěhovalců. Na druhou
stranu státy, které se momentálně nepotýkají s vlnou přistěhovalců ze zemí Blízkého
východu a Severní Afriky, jsou velmi zdrženlivé a nechtějí se výrazným způsobem podílet
na důsledcích a nákladech přílivu imigrantů na území EU. Všeobecně se poukazuje na fakt,
že tradiční přistěhovalecké země západní Evropy profitovaly z přílivu pracovní síly v době
svého hospodářského růstu, a tudíž by měly nést břímě právě ony.20



Měla by se nová Evropské komise více zabývat imigrací do Evropy? Měly by se všechny
členské státy, tedy i ty, které v této chvíli nečelí přílivu uprchlíků ze Středomoří, aktivně
zapojit a finančně podpořit operaci Triton a navýšit rozpočet agentury FRONTEX, čímž by
došlo k rozložení finančního a společenského břemena mezi všechny členy společenství?



Dalším sporným bodem je otázka tzv. teroristické migrace. Evropská unie na jednu stranu
garantuje práva přistěhovalcům a jejich ochranu. Na stranu druhou se do Evropy mohou
dostat lidé napojení na teroristické organizace. V poslední době roste počet bojovníků
extremistických hnutí, kteří se navracejí z bojišť na Blízkém východě do Evropy. Evropská
unie hledá účinné prostředky, jak zamezit návratu těchto lidí, tudíž spolupracuje
s Tureckem, zpřísňuje kontroly na letištích a složky Europolu a Interpolu jsou ve střehu,
sledují pohyb podezřelých v zahraničí či jejich aktivitu na sociálních sítích.21

20

Hřbitov ve Středozemním moři: Pomůžeme s imigranty?. Euractiv. [online]. 25.6. 2014 [cit. 201412-07]. Dostupné z: http://www.euractiv.cz/evropa-dnes0/clanek/hrbitov-ve-stredozemnim-moripomuzeme-s-imigranty-01195
21
Evropská unie si láme hlavu s islámskými bojovníky z Evropy. Euractiv. [online]. 12.11. 2014 [cit.
2014-12-07]. Dostupné z: http://www.euractiv.cz/bezpecnost-a-spravedlnost0/clanek/evropska-uniesi-lame-hlavu-s-islamskymi-bojovniky-z-evropy-012281
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6 Závěr
Problematika přistěhovalectví je jednou z největších výzev pro Evropskou unii, do které se
snaží získat přístup desetitisíce lidí z mnohých důvodů nucených nebo silně motivovaných
opustit své domovy a hledat domov ve vyspělé Evropě. Evropská unie nemá jednotnou
migrační politiku, nicméně již přijala několik dokumentů a opatření. Některé státy jižní Evropy
nedokážou efektivně čelit náporu žadatelů o azyl, což s sebou přirozeně přináší relativně velkou
finanční zátěž a požadavek na další členské státy, aby pomohly zasaženým státům finančně a
politicky. Důležitá bude situace ve Středozemním moři, fungování agentury FRONTEX
a v neposlední řadě konzultace ohledně legislativních otázek na evropské úrovni.

Užitečné odkazy


Statistika migrace na Eurostatu (užitečné tabulky a data)
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Migration_and_migra
nt_population_statistics/cs



Legislativní akty k migraci v EU:
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/cs/FTU_5.12.2.pdf



Mýty o migraci http://www.theguardian.com/world/2014/oct/21/ten-myths-migrationeurope?CMP=fb_gu



Společný evropský azylový systém http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/elibrary/docs/ceas-fact-sheets/ceas_factsheet_cs.pdf



Azylové politika http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/cs/FTU_5.12.2.pdf
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