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1. Úvod 

V roce 1950 žilo v  Německu přibližně půl milionu cizinců, kteří  

tvořili cca 1% populace. Od té doby jejich počet postupně rostl, až 

dosáhl svého vrcholu v  roce 1997, kdy bezmála 7,5 milionu cizinců 

tvořilo přes 9% německé populace
1
.  Vztah německé společnosti a státu 

k cizincům prošel v  průběhu let mnoha obměnami, které pramenily 

z historických kořenů, aktuálního hospodářského vývoje Německa a 

proměn společnosti.  Německo bylo ve druhé polovině 20. století  

nejvýznamnějším cílem imigrace a nemělo v  tomto ohledu adekvátní 

srovnání –  mezi léty 1950 až 1993 se do Německa přistěhovalo 

12,6 milionu l idí,  což představovalo až 80% přírůstku obyvatelstva.
2
 

S ohledem na uvedená čísla se nelze divit,  že problém imigrace je  

v Německu dlouhodobě jedním z  nejdiskutovanějších a nejcitlivějších 

témat.  

Cílem této práce je podat ucelený popis vývoje imigrační politiky 

Německa od  období po druhé světové válce po současnost a postihnou t  

její nejvýznamnější mezníky a přelomové události .  

Nejprve se pokusíme nastínit  historické souvislosti , kulturní vývoj  

a politické proměny,  jež formovaly přístup německého státu a německé 

společnosti a jež měly zásadní vliv na pozdější vývoj.  

Dále se budeme věnovat stručné charakteristice nejvýznamnějších 

skupin německé imigrace a také jejich terminologickému vymezení 

s ohledem na německá specifika.  

Ve stěžejní části  této práce se pokusíme podat koherentní  a logicky 

uspořádaný přehled vývoje německé cizinecké polit iky,  který bude 

sledovat nejdůležitější okolnosti, události a mezníky této komplexní 

problematiky.  

                                                 
1
 Zdroj: Statistisches Bundesamt - http://www.destatis.de. 

2
 BARŠOVÁ, Andrea, BARŠA Pavel: Přistěhovalectví a liberální stát, str. 123. 
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Je také potřeba vymezit pojem Německo ,  se kterým budeme v  této 

práci operovat. Pod tímto pojmem chápeme Spolkovou republiku 

Německo (SRN) v období od rozdělení roku 1949 do roku 1990 a poté 

obnovenou Spolkovou republiku po znovusjednocení obou německých 

států v roce 1990. Německé demokratické republiky (NDR) se v  této 

práci dotkneme pouze okrajově, v  souvislosti s  migračními vlnami mezi 

oběma státy. Pro účel této práce se však budeme soustředit na Spolkovou 

republiku, která byla dějištěm klíčových jevů a jejíž legislativa byla po 

znovusjednocení uplatněna i  na území nových spolkových republik.  
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2. Historicko-politické předpoklady německého 

přístupu 

Utváření německé národní identity provázelo v  porovnání s  jinými 

evropskými zeměmi několik specifických okolností. Sebeuvědomění 

Němců jako národa předcházelo jeho realizaci v  jednotném státě. Protože 

neexistoval jeden společný státní subjekt, se kterým by se moh l  

vznikající národ identifikovat, rozhodujícím kritériem příslušnosti 

k národu se stalo etnicko -kulturní hledisko a pokrevní příbuznost. 

Prakticky až do roku 1990 bylo německé státní občanství nabýváno téměř 

výhradně podle principu ius sanguini  (Abstammungsprizip), tedy podle 

pokrevního původu a to na základě zákona o říšské a státní příslušnosti 

z roku 1913 (Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz).  

Etnické pojetí národa hrálo významnou roli v  německých dějinách 

20. století.  Důraz na národ byl jednou z  nosných myšlenek v  období 

národního socialismu a v  převrácené podobě se zhmotňoval 

v antiněmeckých náladách po celé Evropě v  poválečném období. 

Rozdělením Německa v  roce 1949 byl  tento faktor ještě zvýrazněn. 

Spolková republika Německo převzala roli „ochránce národa“ a chápala 

se jako jako domov pro všechny Němce včetně těch, žijících v  diaspoře. 

Článek 116 Základního zákona (Grundgesetz) zaručoval všem etnickým 

Němcům automatický nárok na občanství.  Z  toho plynul velmi 

exklusivistický a partikularistický posto j  k přistěhovalectví.
3
 

Dalším dlouhodobě charakterist ickým rysem německého přístupu 

byl princip, že Německo není přistěhovaleckou zemí (Deutschland ist  

kein Einwanderungsland). Toto prohlášení je zdánlivě v  kontrastu s  tím, 

že v  letech 1950–1993 platilo Německo za jednu z  nejotevřenějších zemí, 

co se imigrace týče. Spíš, než jako sociální  nebo demografický fakt 

musíme chápat toto heslo jako ideologickou pozici, ze které vycházel 

přístup státu k  této problematice –  do Německa přicházely miliony lidí, 

aniž by byla implementována jakákoliv imigrační politika. Zatvrzelé 

                                                 
3
 BARŠOVÁ, Andrea, BARŠA Pavel: Přistěhovalectví a liberální stát, str. 33. 
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lpění na tomto principu pak ztěžovalo debatu o nutných změnách 

v přístupu k  imigraci,  která se v  Německu odehrávala především 

v 90. letech.  



Německá imigrační a azylová politika                                                         Vít Bockstefel 

5 

3. Hlavní skupiny imigrantů 

Přistěhovalectví do Německa se  týká tří velkých skupin osob se zásadně 

odlišným právním statutem a vnímáním v  rámci německé společnosti : 

pracovní migranti, etničtí Němci a zahraniční uprchlíci . Tyto základní 

skupiny pak podléhají další vnitřní diferenciaci. Nejzávažnější rozdíl  

v právním statutu leží mezi Němci a cizinci . Cizincem je podle 

německého cizineckého zákona (Ausländergesetz) ten,  kdo není 

držitelem německého státního občanství ve smyslu článku 116 

Základního zákona (Grundgesetz).  

3.1 Pracovní migranti  

Od roku 1955 najímaní zahraniční pracovníci byli označováni 

různými výrazy. Během 50. a 60. let byl hojně rozšířený termín 

„Fremdarbeiter“ (cizí pracovník). S  ohledem na užívání tohoto výrazu 

nacistickým režimem pro jakoukoliv zahraniční pracovní sílu (včetně 

dělníků nucených prací ) bylo ale toto označení vnímáno jednoznačně 

negativně. Během šedesátých let se prosadil termín „Gastarbeiter“ 

(hostující pracovník). Koncem 60. let ale začalo být zřejmé, že ani toto 

označení není zcela přesné a že může být překážkou v  integraci  těchto 

lidí. Veřejností  proběhla široká diskuze a postupně se začal,  především 

na oficiálních místech a v  odborech, používat termín „ausländischer 

Arbeitsnehmer“ (zahraniční pracovník).
4
 

Právě tato skupina, která se v  Německu usazovala a přiváděla své 

rodinné příslušníky, byla nejvýznamnějším faktorem pro vývoj cizinecké 

otázky ve Spolkové republice ve druhé polovině 20. století. Najatí 

zahraniční pracovníci jsou chápání jako první generace. Cizinci , kteří se 

narodili buďto v  Německu, nebo v  cizině a do Německa přijel i za účelem 

opětovného sloučení rodiny, tvoří druhou generaci. Třetí generaci pak 

tvoří cizinci , kteří se narodili v  Německu coby potomci druhé generace 

cizinců.  

                                                 
4
 Podrobně je tato problematika zpracována na stránkách Angekommen.. (http://www.angekommen.com). 
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3.2 Vysídlenci, pozdní vysídlenci, přesídlenci 

„Vysídlenci“ (Aussiedler) jsou etničtí Němci, pot omci německých 

osídlení ve východní, střední a jihovýchodní Evropě. Zejména po 

2. světové válce byli  ve svých zemích vystaveni útlaku, pronásledování a 

vlně odsunů, a požívají zvláštního právního statutu. Jako poválečné 

opatření na ochranu těchto lidí bylo  zakotveno právo na automatické 

přidělení německého občanství pro tyto osoby. Na konci 80. let začalo 

docházet ke zneužívání tohoto institutu a tak byla přijata regulační 

opatření, v  rámci nichž se potomci německého osídlení ve východních 

oblastech Evropy označují  jako „pozdní vysídlenci“ (Spätaussiedler).  

„Přesídlenci“ (Übersiedler) jsou naproti tomu osoby, které opustily 

NDR a přišly na území SRN nebo Západního Berlína, částečně 

s povolením úřadů jako uprchlíci i legálním přechodem hranice nebo po 

předcházejícím věznění. Uprchlíci z  východního Německa měli právo 

příchodu do Spolkové republiky ve smyslu článku 11 Základního zákona. 

V úředních statistikách byli lidé, kteří opustili  NDR, vedeni pod 

označením „přesídlenci“ (Übersiedler).  Od 1. 7. 1990 tento poj em 

z úředních statistik zmizel. Migrace mezi novými a starými spolkovými 

zeměmi je chápána jako vnitroněmecká migrace, ve statistikách se pak 

objevuje označení „přistěhovaný Němec“ (Zugezogener Deutscher).
5
 

3.3 Uprchlíci a žadatelé o azyl 

Uprchlíci jsou osoby,  které z  důvodů politických zvratů, revolucí,  

válek nebo občanských válek a s  tím spojeného násilí a ohrožení života,  

opustily nebo byly nuceny opustit  svou zemi, aby alespoň na přechodnou 

dobu našly ochranu v  jiné zemi. Jde jak o žadatele o azyl tak, o os oby 

přijaté z  humanitárních důvodů. Německo dlouhodobě patří mezi 

nejvýznamnější  cílové země uprchlíků a žadatelů o azyl.  Zejména díky až 

do nedávné doby velmi liberální azylové politice.  

                                                 
5
 BLAHUSCH, Friedrich: Zuwanderungspolitik im Spannungsfeld ordnungspolitischer und ethnisch-

nationalistischer Legitimationsmuster, str. 31. 
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Jako „žadatel o azyl“ (Asylbewerber) je označována osoba, u které 

stále probíhá zpracování žádosti a o které ještě nebylo vydáno 

rozhodnutí. Pokud je žádost shledána jako oprávněná, používá se 

označení „azylant“(Asylberechtigte).  

Zvláštní skupinou uprchlíků jsou tzv. „kvótoví uprchlíci“ 

(Kontingentflüchtlinge). Tito uprchl íci  mohou být přijati  do země z 

humanitárních důvodů v rámci mezinárodní pomoci, neexistuje -li  žádná 

jiná možnost jak ochránit  jejich život a zdraví.  Nemusí projí t azylovým 

řízením.  

Od roku 1993 požívají  zvláštního statutu také uprchlíci před 

válkou a občanskou válkou, kteří jsou vyčleněni z  azylového procesu a je 

jim uděleno časově omezené povolení k  pobytu po dobu trvání konfliktu.  

Nezanedbatelnou skupinu tvoří také „uprchlíci de facto“, což jsou 

osoby, jej ichž žádosti o azyl byly zamítnuty jako neopodsta tněné, ale 

které z  různých důvodů setrvávají na území Německa.  

Tabulka 1: Vývoj počtu a podílu cizinců na počtu obyvatel Německa 

rok 

celkový 

počet 

obyvatel
1
 

Počet cizinců
1
 

podíl 

cizinců 

v % 

změna 

počtu 

cizinců 

v % 

1951
2
 50 808 900 506 000 1,0  

1961
2
 56 174 800 686 200 1,2 +35,6 

1967 59 926 000 1 806 653 3,0 +163,3 

1968 60 345 300 1 924 229 3,2 +6,5 

1969 61 069 000 2 381 061 3,9 +23,7 

1970 60 650 600 2 976 497 4,9 +25,0 

1971
2
 61 502 500 3 438 711 5,6 +15,5 

1972 61 776 700 3 526 568 5,7 +2,6 

1973 62 090 100 3 966 200 6,4 +12,5 

1974 62 048 100 4 127 366 6,7 +4,1 

1975 61 746 000 4 089 594 6,6 -0,9 

1976 61 489 600 3 948 337 6,4 -3,5 

1977 61 389 000 3 948 278 6,4 -0,0 

1978 61 331 900 3 981 061 6,5 +0,8 

1979 61 402 200 4 143 836 6,7 +4,1 

1980 61 653 100 4 453 308 7,2 +7,5 

1981 61 719 200 4 629 729 7,5 +4,0 

1982 61 604 100 4 666 917 7,6 +0,8 
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rok 

celkový 

počet 

obyvatel
1
 

Počet cizinců
1
 

podíl 

cizinců 

v % 

změna 

počtu 

cizinců 

v % 

1983 61 370 800 4 534 863 7,4 -2,8 

1984 61 089 100 4 363 648 7,1 -3,8 

1985 61 020 500 4 378 942 7,2 +0,4 

1986 61 140 500 4 512 679 7,4 +3,1 

1987
3
 61 238 100 4 240 532 6,9 -6,0 

1988 61 715 100 4 489 105 7,3 +5,9 

1989 62 679 000 4 845 882 7,7 +7,9 

1990 63 725 700 5 342 532 8,4 +10,2 

1991
4
 80 274 600 5 882 267 7,3 +10,1 

1992 80 974 600 6 495 792 8,0 +10,4 

1993 81 338 100 6 878 117 8,5 +5,9 

1994 81 538 600 6 990 510 8,6 +1,6 

1995 81 817 500 7 173 866 8,8 +2,6 

1996 82 012 200 7 314 046 8,9 +2,0 

1997 82 057 400 7 365 833 9,0 +0,7 

1998 82 037 000 7 319 593 8,9 -0,6 

1999 82 163 500 7 343 591 8,9 +0,3 

2000 82 259 500 7 296 817 8,9 -0,3 

2001 82 440 309 7 318 628 8,9 +0,3 

2002 82 536 700 7 335 592 8,9 +0,2 

2003 82 531 671 7 334 765 8,9 -0,0 

2004 82 500 849 6 717 115
5
 8,1 -8,4 

2005 82 438 000 6 755 811
5
 8,2 +0,5 

1
 V letech 1967–1984 ke dni 30.9.; od roku 1985 ke dni 31.12. 

2
 Údaje ke dni 1.10.1951, 6.6.1961 a 31.12.1971 (výsledky sčítání lidu). 

3
 Přizpůsobeno sčítání lidu 25.5.1987. 

4
 Údaje od 31.12.1991 pro územní stav od 3.10.1990. 

5
 Snížení počtu cizinců mezi lety 2003 a 2004 je důsledkem korektury dat Centrálního registru 

cizinců (Ausländerzentralregister); údaje z let 2004 a 2005 nejsou tudíž srovnatelné s údaji 

z předchozích let. 

Zdroj: Migration, Asyl und Integration in Zahlen, str. 79. 
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4. Vývoj německé imigrační politiky 

4.1 Poválečné Německo 

V období těsně po válce bylo Německo  ohniskem mnoha 

migračních toků, mezinárodních i vnitřních. V pohybu byly miliony lidí. 

Většinou šlo o migrace nucené. Přes existenci mnohonásobných překryvů 

lze pro druhou světovou válku a dobu bezprostředně následující rozlišit  

zhruba čtyři  hlavní skupin y nucené migrace:  

1.  Uprchlíci z  oblastí bojových operací utíkající před postupujícími 

jednotkami a evakuované obyvatelstvo.  

2.  Osoby deportované nebo zadržované během války: nuceně 

nasazení,  především v německém válečném hospodářství , váleční 

zajatci , „přesídlené“ nebo deportované části vlastních nebo cizích 

etnik.  

3.  „Displaced Persons“ v  bezprostředně poválečné době, v  Německu 

z velké části totožní s „nuceně nasazenými“ ve válečné ekonomice.  

4.  Vyhnanci z  bývalých východních území Říše a německých 

jazykových oblastí  na východě střední Evropy a ve východní a 

jihovýchodní Evropě na konci války a po válce.
6
 

Ve čtyřech okupačních zónách se pohybovalo 10 milionů osob, 

které uprchly, nebo byly evakuovány před nálety na města, a někdy se 

mohly vrátit do svých domovů až po letech.
7
 

Německé válečné hospodářství bylo do velké míry závislé na 

nucené práci cizinců. Šlo jak o civilisty,  tak o válečné zajatce. V říjnu 

roku 1944 vzrostl počet těchto cizinců pracujících v Německu na téměř 

8 milionů. Více než třetina pocházela ze Sově tského svazu (2,8 milionu),  

další pak z  Polska (1,7 milionu), Francie (1,2 milionu), několik set tisíc 

osob pocházelo z  Itálie, Nizozemska, Belgie, Československa a 

Jugoslávie. V  letech 1945–1946 se většina z  nich vrátila nebo byla 

                                                 
6
 BADE, Klaus J.: Evropa v pohybu: evropské migrace dvou století, str. 266. 

7
 BADE, Klaus J.: Evropa v pohybu: evropské migrace dvou století, str. 279. 
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donucena se vrátit  do zemí svého původu, ostatní emigrovali  do západní 

Evropy, Izraele nebo do zámoří.
8
 

Tabulka 2: Podíl nuceně nasazených civilistů a válečných zajatců na celkové zaměstnanosti 

v letech 1943 a 1944 

  únor/březen 

1943 

srpen 

1944 

Zemědělství 49% 46% 

Hornictví 23% 34% 

Průmysl 20% 25% 

Stavebnictví 30% 33% 

Služby 7% 10% 

celé hospodářství 21% 25% 

Zdroj: BADE, Klaus J., OLTMER, Jochen: Normalfall Migration, 

(http://www.gla.ac.uk/rg/seite45b.pdf) 

 

Z německého pohledu nejvýznamnější poválečnou migrační vlnu 

představují osoby německého původu, které uprchly nebo byly vyhnány z 

německých území východně od Odry a Nisy, z  východních oblastí střední 

Evropy a ve východní a jihovýchodní Evropě. V  roce 1939 žilo na těchto 

územích asi 18 miliónů Němců v  rámci Německé říše (Reichdeutsche), 

nebo jako příslušníků národnostních menšin v  zahraničí (Volksdeutsche). 

Asi 14 milionů z  nich uprchlo v závěrečné fázi války na západ, nebo tam 

byli po válce vyhnáni. Podle sčítání lidu v  roce 1950, žilo na území 

Spolkové republiky a NDR na 12,5 milionu těchto osob. Největší část 

(asi sedm milonů) z  bývalých německých území východně od Odry a 

Nisy, na dalších místech následovaly 3 miliony z  Československa, asi 1,4 

milionu z Polska v jeho předválečných hranicích, asi 300 000 ze 

„Svobodného města Gdaňsk“, dalších 300  000 z Jugoslávie, 200  000 

z Maďarska a 130  000 z Rumunska.
9
 

Článek 116 Základního zákona (Grundgesetz) z  roku 1949 

automaticky přiznával německé občanství lidem německé národnosti 

nebo těm, kdo jako uprchlíc i  či vyhnanci německého původu nebo jejich 

                                                 
8
 MÜNZ, Rainer, ULRICH, Ralf E.: Changing Patterns of Immigration to Germany 

(http://migration.ucdavis.edu/rs/more.php?id=69_0_3_0). 
9
 BADE, Klaus J.: Evropa v pohybu: evropské migrace dvou století, str. 279. 
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partner/ka či předek žil i na území německé říše s  hranicemi 

z 31.12.1937.
10

 V roce 1950 tvořili  uprchlíci a vyhnanci německé 

národnosti 16% populace SRN. 20 –  25% dnešních obyvatel Německa 

pochází východních území,  nebo z rodiny vyhnanců či uprchlíků.
11

 

Obrovským problémem bezprostředně po válce byl rozsah 

poškození německých měst a infrastruktury. To se týkalo především 

bytového fondu –  obrovský počet příchozích měl problém najít  střechu 

nad hlavou. Na konci války b yly částečně nebo úplně zničeny přes 

4 miliony bytů, což odpovídalo více než pětině předválečného stavu: 

např.  v  Kolíně na Rýnem bylo zničeno 70% celkového počtu bytů, 

v Dortmundu 66%, Duisburg hlásil 65%, Kassel 64%. Některá menší byla 

zasažena obzvláště těžce,  mnohá byla téměř kompletně zničena. To 

plati lo zejména pro Düren (zničeno 99%), Paderborn (97%), Bocholt 

(89%) nebo Hanau (88%). Ubytovací kapacity se hledaly, kde se dalo.  

Nezřídka šlo o bývalé zajatecké tábory, tábory nuceně nasazených, 

kasárna, tovární haly, bunkry nebo dokonce i bývalé nacist ické 

koncentrační tábory, jako například tábor Dachau. Například jen 

v Bavorsku bylo v  roce 1946 celkem 1381 uprchlických táborů, ve 

kterých žilo 146 tisíc lidí.
12

 

V rámci okupačních zón nebyli uprchlíci a vyh nanci rovnoměrně 

rozděleni. Zemědělské oblasti mohly s  ohledem na lepší ubytovací a 

zásobovací možnosti  přijmout více lidí než nálety poškozená průmyslová 

města a aglomerace. Východ Německa přijal větší množství lidí než 

západ a i v  rámci západních okupačních zón byly více zatíženy východní 

oblasti. Na konci roku 1947 tvořil podíl uprchlíků a vyhnanců na 

celkovém počtu obyvatel 24,3% v  sovětské, 17,7% v  americké a 14,5% 

v britské okupační zóně. Správa francouzské zóny se zdráhala uprchlíky 

                                                 
10

 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, (znění z 23.5.1949). 
11

 BLAHUSCH, Friedrich: Zuwanderungspolitik im Spannungsfeld ordnungspolitischer und ethnisch-

nationalistischer Legitimationsmuster, str. 25. 
12

 BADE, Klaus J., OLTMER, Jochen: Normalfall Migration (http://www.gla.ac.uk/rg/dmigr2_1.htm). 
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a vyhnance přijímat, podíl zde tak tvořil pouze něco okolo jednoho 

procenta.
13

 

Tabulka 3: Počet obyvatel, uprchlíků a vyhnanců ve spolkových zemích SRN 

 
počet obyvatel 

přírůstek 

či úbytek 

(+/-) 

v % 

počet 

uprchlíků 

podíl 

uprchlíků 

na počtu 

obyvatel 

v % 17.5.1939 13.9.1950 

Šlesvicko-

Holštýnsko 
1 589 000 2 594 600 +63,3 856 943 33,0 

Hamburg 1 711 900 1 605 600 –6,2 115 981 7,2 

Dolní Sasko 4 539 700 6 797 400 +49,7 1 851 472 27,2 

Severní Porýní-

Vestfálsko 
11 934 400 13 196 200 +10,6 1 331 959 10,1 

Brémy 562 900 558 600 –0,8 48 183 8,6 

Hesensko 3 479 100 4 323 800 +24,3 72 0583 16,7 

Bádensko-

Württembersko 
5 476 400 6 430 100 +17,4 86 1526 13,4 

Bavorsko 7 084 100 9 184 500 +29,6 1 937 297 21,1 

Porýní-Falc 2 960 000 3 004 800 +1,5 152 267 5,1 

Spolkové území 39 337 500 47 695 700 +21,2 7 876 211 16,5 

Zdroj: BADE, Klaus J., OLTMER, Jochen: Normalfall Migration, 

(http://www.gla.ac.uk/rg/seite_60.pdf) 

 

4.2 První vrchol migrace mezi NDR a SRN 

Již od konce války směřoval velký příliv uprchlíků ze Sovět y 

obsazených oblastí Německa na západ. Tento proud neustal ani  po vzniku 

NDR. V roce 1949 bylo v  nouzových ubytovacích táborech v  Západním 

Berlíně a Spolkové republice registrováno téměř 130 tisíc uprchlíků. 

Motivem byla především nespokojenost s  politickým systémem v  NDR –  

kolektivizace zemědělství a zestátňování soukromého hospodářství na 

jedné straně a hospodářský vzestup Spolkové republiky, tzv. 

„hospodářský zázrak“ na straně druhé. V  mnoha případech šlo také o 

manželství nebo sjednocování rodin. Vrchol u dosáhla tato migrační vlna 

roku 1953, kdy jako důsledek dělnického povstání v  červnu 1953 a 

                                                 
13

 BADE, Klaus J., OLTMER, Jochen: Normalfall Migration (http://www.gla.ac.uk/rg/dmigr2_1.htm). 
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následné vlny zatýkání a teroru přešlo do Spolkové republiky více než 

330 t isíc osob.  

Téměř 50% procent z  celkového počtu těchto uprchlíků tvořili  

mladiství do 25  let,  66% bylo výdělečně činných, v  důchodovém věku 

bylo méně než 10%. I přes silácká prohlášení východoněmeckých 

představitelů, že zemi opouštějí pouze nepřátelé, bylo jasné, že 

nastoupený trend je dlouhodobě neudržitelný a že pro hospodářství NDR 

by mohl  mít katastrofální následky. V  roce 1957 bylo proto kromě 

zostření kontrol také omezeno cestování a opuštění republiky začalo být 

považováno za trestný čin. Tvrdší  kurz a násilná kolektivizace 

zemědělství  měla v  roce 1960 za následek, že počet uprchlíků op ět 

prudce vzrostl a v  roce 1961 už nabyl lavinovitých rozměrů. Konec tomu 

učinila až stavba berlínské zdi 13. srpna 1961, kterou NDR znemožnila 

veškeré styky mezi svým sektorem a třemi sektory západními. Do 

13. srpna přešlo na západ přes 155 tisíc lidí a i  přes ohrožení života se to 

dalším 52 tisícům povedlo později, většinou přechodem přes hranici mezi 

sektory do Západního Berlína.
14

 

Od října 1949 do stavby Berlínské zdi v  srpnu 1961 přišlo do SRN 

minimálně 2,7 milionu l idí z  území NDR. Skutečný počet těchto 

přesídlenců byl ovšem daleko vyšší –  toto číslo zahrnuje pouze ty,  

jejichž cesta vedla přes nouzové přijímací tábory, ne ale ty,  kteří  našli  

útočiště u příbuzných nebo známých na západě.  

V menším měřítku, ale přece, probíhala migrace i opačným 

směrem. Ve  stejném období (1949–1961) to bylo 393 tisíc osob. Roční 

průměr se pohyboval mezi 25 a 40 tisíci osob. Zde byla hlavním motivem 

příslušnost nebo ideologická podpora Komunistické strany Německa 

(Kommunistische Partei Deutschlands –  KPD), která byla ve Spolkové 

                                                 
14

 MÜLLER, Helmut: Dějiny Německa, str. 373. 



Německá imigrační a azylová politika                                                         Vít Bockstefel 

14 

republice roku 1956 jako důsledek studené války zakázána, nebo jako 

v opačném směru, manželství  nebo sjednocení rodiny.
15

  

Pro Spolkovou republiku byla migrace z  NDR silným argumentem 

pro podporu modelu tržního hospodářství a demokratického systému. 

Často bylo prohlašováno, že uprchlíci „hlasují nohama“. Stavba 

Berlínské zdi byl, konec konců, pokus NDR o zbavení se potřeby nají t 

poltické řešení problému tím, že zabrání migraci jako takové. Po roce 

1961 se stala migrace z  východu na západ finanční záleži tostí.  Oba 

německé státy udělovaly automaticky občanství migrantům z  druhé 

strany. SRN dokonce nabízela štědré finanční kompenzace za propuštění 

a emigraci vězněných (30 t isíc případů) a jiných občanů NDR.
16

 

Tabulka 4: Uprchlíci z NDR a východního Berlína (1949–1961) 

rok osob 

z toho: 

mladiství 

do 25 let 

v % 

1949 129 245 - 

1950 197 788 - 

1951 165 648 - 

1952 182 393 - 

1953 331 390 48,7 

1954 184 198 49,1 

1955 252 870 49,1 

1956 279 189 49 

1957 261 622 52,2 

1958 204 092 48,2 

1959 143 917 48,3 

1960 199 188 48,8 

1961 207 026 49,2 

Zdroj: Chronik der Mauer (http://www.chronik-der-mauer.de) 

 

                                                 
15

 MÜNZ, Rainer, ULRICH, Ralf E.: Changing Patterns of Immigration to Germany, 

(http://migration.ucdavis.edu/rs/more.php?id=69_0_3_0). 
16

 FASSMANN, Heinz; MÜNZ, Rainer: European East-West Migration, str. 529. 
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4.3 Aktivní nábor zahraničních pracovníků 

Německé poválečné hospodářství  a možnosti  jeho růstu byly 

zpočátku značně omezeny válečnou prohrou, rozhodnutími vítězných 

mocností i  povinností splácet vysoké reparace. Jakmile ale po měnové 

reformě v  roce 1948 ve 3 západních zónách Německa začal obrovský 

hospodářský vzestup, ukázal se naplno potenciál a kapacity německého 

průmyslu, jež byly budovány a vylepšovány během války. Velká část  

strojů používaných k  průmyslové výrobě byla totiž nová. Po obnově byl 

tak německý průmysl na vysoké úrovni nejen kvantitativně, ale 

především kvalitativně. Klíčovými faktory, které umožnily německý 

poválečný „hospodářský zázrak“, byl zaprvé kapitál , který do Spolkové 

republiky plynul ve formě zahraniční pomoci, především Marshallova 

plánu, a zadruhé dostatek pracovních sil.  

Během prvních deseti poválečných let to byli především uprchlíci  

a vyhnanci, kteří  uspokojovali  zvyšující se poptávku po pracovních 

silách. I tento faktor hrál významnou roli při hladké integraci uprchlíků 

a vyhnanců do německé poválečné společnosti . I přes vysoký počet 

vyhnaných a každoroční příchod statisíců občanů NDR nebylo již v  50. 

letech možné v  některých odvětvích obsadit všechna pracovní místa.  

Svou roli sehrály i velké rozdíly v  míře nezaměstnanosti  v  jednotl ivých 

spolkových zemích. Začala se projevovat potřeba najít pracovní síly 

jinde. Ministerstvo hospodářství vedené Ludwigem Erhardem z  CDU se 

snažilo prosadit přísun cizinců do Spolkové republiky. Naráželo ale na 

odpor především SPD, odborů a ministerstva p ráce –  na politické scéně 

začalo docházet k  mnoha rozporům. Nakonec ale došlo 22. 12. 1955 

v Římě k  podpisu dohody s  italskou vládou o příchodu prvních 

zahraničních pracovníků do Německa. Tato bilaterální dohoda zaručovala 

italským pracovníkům rovné postavení s  německými a stala se vzorem 

pro další  smlouvy, uzavřené v  budoucnu s jinými zeměmi.  

I přes ujišťování vlády Konrada Adenauera, že se jedná o 

výjimečné a pouze dočasné opatření, následovaly brzy podpisy smluv 

s dalšími zeměmi –  v roce 1960 se Španělskem a Řeckem, o rok později  
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s Tureckem, v roce 1964 s Portugalskem a v  roce 1968 s  Jugoslávií. Byly 

podepsány rovněž smlouvy se dvěma severoafrickými zeměmi –  

Marokem (1964) a Tuniskem (1965), ty však nakonec nebyly naplněny.  

Roku 1960 nabídka volných pracovních míst poprvé od roku 1945 

přesáhla počet nezaměstnaných. Navíc stavba Berlínské zdi ukončila 

příliv emigrantů z  NDR. V kombinaci s  prodlužováním doby vzdělání, 

snižováním důchodového věku a zmenšujícího se podílu zaměstnanosti 

žen (především díky babyboomu a renesanci hodnot tradiční rodiny) 

zvyšovalo německé hospodářství tempo náboru zahraničních 

pracovníků.
17

 

Tabulka 5: Zahraniční pracovníci podle vybraných zemí původu 1954–1962 

rok celkem Itálie Španělsko Řecko Turecko 

1954 72 900 6 500 400 500 – 

1955 79 600 7 500 500 600 – 

1956 98 800 18 600 700 1 000 – 

1957 108 200 19 100 1 000 1 800 – 

1958 136 300 31 500 1 500 2 900 – 

1959 166 800 48 800 2 200 4 100 – 

1960 279 400 121 700 9 500 13 000 2 500 

1961 507 400 218 000 51 000 43 900 5 200 

1962 655 500 266 000 87 300 69 100 15 300 

Zdroj: BADE, Klaus J., OLTMER, Jochen: Normalfall Migration, 

(http://www.gla.ac.uk/rg/seite_73.pdf) 

 

V roce 1964 byl v Německu uvítán miliontý zahraniční pracovník. 

Vedle Itálie (296 tisíc) byly Řecko (155 tisíc) a Španělsko (151 tisíc) 

nejvýznamnějšími zeměmi původu zahraničních pracovníků. Celkový 

počet cizinců ve Spolkové republice koncem roku 1964 činil zhruba 

1,2 milionu. Roku 1970 to byly už 3 miliony (5%). Roku 1973 dosáhla 

zaměstnanost zahraničních pracovníků se 2,6 miliony svého dosavadního 

vrcholu. 12% zaměstnanců (v závislé činnosti) nemělo německý pas.  

Pracovníci z  Turecka (605 tisíc), Jugoslávie (535 tis íc) a Itálie (450 

                                                 
17

 MÜNZ, Rainer, ULRICH, Ralf E.: Changing Patterns of Immigration to Germany 

(http://migration.ucdavis.edu/rs/more.php?id=69_0_3_0). 
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tisíc) tvořil i největší skupiny. Celkem žily v  roce 1973 ve Spolkové 

republice téměř 4 miliony cizinců (7% populace).
18

 

Cílem náborového procesu nebylo řízení přistěhovalectví podle 

vzoru Francie nebo USA. Motivem zde bylo odstranění konkr étních 

úzkých míst na německém pracovním trhu. Vyhledávány byly osoby, 

které měly v  Německu jistotu pracovního uplatnění,  i  když šlo většinou o 

podřadnou a neatraktivní práci, o kterou neměli Němci velký zájem. 

Pracovní povolení a povolení k  pobytu, která byla vydávána v  období 

náborů, měla zpravidla jednoroční platnost. V  prvních letech nebyl tento 

dočasný charakter pracovních pobytů a s  tím spojená rotace pracovníků 

problémem. Rotační model pracovních sil (Rotationsprinzip) byl 

akceptován nejen domácím hospodářstvím a veřejností,  ale také 

samotnými pracovníky a jejich zeměmi původu.  

Mezi roky 1968 a 1973 přišlo do země více zahraničních 

pracovníků, než kdy předtím. Den co den bylo pro Německo rekrutováno 

500 až 1000 nových pracovníků. V  určitých fázích musely být pro tento 

účel dokonce zajišťovány zvláštní letecké a vlakové spoje. Počet cizinců 

vzrostl v této fázi (1968–1973) z 1,9 milionu na 4 miliony osob. Počet  

zaměstnaných
19

 cizinců stoupl z  1,1 milionu (1968) na  2,6 milionu 

(1973). Velký počet zahraničn ích pracovníků působil  v  Německu jako 

vyrovnávací prvek konjunktury. Během hospodářské krize v  letech 1966 

a 1967 se Německo projevilo jako velmi cit livé na podobné výkyvy –  

v době krize podíl zahraničních pracovníků poklesl o 30%.
20

 

Zpočátku přijímaný rotační model od konce 60. let pomalu ztrácel  

na akceptovatelnosti  a prosaditelnosti. Mnoho zahraničních pracovníků 

nemohlo svých cílů a vytyčených výdělků během jednoho nebo dvou let 

pobytu v Německu dosáhnout. I pro zaměstnavatele přinášela neustálá 

rotace jejich zahraničních zaměstnanců podstatné nevýhody. Nechtěli  

neustále přijímat a zaškolovat nové pracovní síly jen proto, že těm 

                                                 
18

 MÜNZ, Rainer, SEIFERT, Wolfgang, ULRICH, Ralf: Zuwanderung nach Deutschland. Strukturen, 

Wirkungen, Perspektiven, str. 44–45. 
19

 Zaměstnanci s povinností přispívat do sociálního pojištění (sozialversicherungspflichtig Beschäftigte). 
20

 BADE, Klaus J.: Evropa v pohybu: evropské migrace dvou století, str. 300. 
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stávajícím vypršelo pracovní povolení a povolení k  pobytu. Kritika 

neustálé rotace pracovníků byla tehdy formulována jak vládami  

některých zemí původu pracovníků, tak německými odborovými 

organizacemi a jinými skupinami. Spolková vláda na to reagovala v  roce 

1971 zjednodušením procedury prodloužení povolení k  pobytu
21

.  Tím pro 

mnohé začalo zpevňování jejich statutu.  V  důsledku toho došlo 

v silnějším měřítku k  příchodu rodinných příslušníků. Tím se do značné 

míry omezily možnosti německých úřadů regulovat přistěhovalectví 

podle vývoje pracovního trhu.
22

 

Z tohoto období pochází také první poválečný cizinecký zákon 

(Ausländergesetz), do praxe uvedený v roce 1965. Nejdříve musíme 

uvést,  že v  základním zákoně není bezprostředně uvedeno, kdo se má 

cizineckou politikou zabývat. Právo pobytu a usazování se patří podle 

čl.  74 německého Základního zákona mezi předměty tzv. konkurenčního  

práva, kde se o provádění daných politik za určitých okolností dělí 

spolkové země se spolkovou vládou.
23

 

Existovaly tudíž pouze nepřímé odkazy na status cizince v SRN 

podle toho, co uváděl Základní zákon. Ten přisuzuje práva buď pouze 

Němcům, anebo každému člověku (jedermann). Zatímco Němcům 

zaručovala svobodu sdružovací a shromažďovací a zakazovala 

vypovězení osoby německé národnosti ze země, každému  byla přisouzena 

základní práva: např. ochrana lidské důstojnosti , právo na svobodu, 

právo na svobodu vyznání a názoru, právo na poštovní tajemství, záruka 

vlastnictví a dědického práva a v neposlední řadě také ochrana 

rodičovského práva a právo na státní péči.  Na rozdíl od německých 

občanů nemají  cizinci právo na poli tickou účast .  

Cílem nového zákona bylo předložit libe rální a světu otevřenou 

cizineckou politiku. Tento cíl však zákon nesplnil kvůli neurčité 

                                                 
21

 Navíc platilo od roku 1971 pravidlo, že ten kdo pobývá v Německu již pět let, může požádat o 

prodloužení pobytu na dalších pět. Zde bychom snad mohli najít jakousi snahu o politický kompromis, 

který počítá s pozvolnou adaptací cizinců, zaručující jim domácí standardy. 
22

 MÜNZ, Rainer, SEIFERT, Wolfgang, ULRICH, Ralf: Zuwanderung nach Deutschland, str. 48. 
23

 Srov. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, (znění z 23.5.1949). 
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formulaci jednoho klíčového právního pojmu. V zákoně totiž stálo, že 

přítomnost jakéhokoliv cizince v Německu nesmí poškozovat zájmy 

SRN. V úředním zdůvodnění tohoto zákona stálo, že zájem znamenají 

všechna hlediska, ať již jsou polit ické, hospodářské, pracovně -polit ické 

anebo jiné povahy.
24

 

Tato vágní formulace dávala úřadům poměrně velký manévrovací 

prostor. Úřady neměly povinnost povolení k  pobytu uděli t –  mělo být 

rozhodováno na základě přiměřenosti prostředků, v  praxi ale záleželo 

především na svobodě vlastního úsudku jednotlivých úředníků, jak bude 

konkrétní  žádost posouzena.  

Rozeznávány byly tři typy povolení k  pobytu: povolení k  pobytu 

(Aufenthaltserlaubnis), zpočátku udělovaný na dobu jednoho roku, 

později až na pět let,  oprávnění k  pobytu (Aufenthaltsberechtigung),  

které mělo neomezenou platnost a strpění (Duldug), jež bylo udělováno 

na omezenou dobu a týkalo se vypovězených osob.  

 

4.4 Konec náboru zahraničních pracovníků („Anwerbestopp“) 

S postupem času, bylo stále zjevnější, že současný trend je 

dlouhodobě neudržitelný. První otřes způsobila již hospodářská krize 

v letech 1966–1967, která zabrzdila německé hospodářství a měla 

významný vliv i na počet zahraničních p racovníků v  Německu (viz výše). 

Přestože se ekonomika brzy opět zotavila, sílilo uvědomění omezenosti 

přírodních zdrojů a rostla obava z  ukončení hospodářského růstu.  

K síl ícím obavám ze změny dočasných pracovních pobytů v  trvalé a 

z možného přechodu k  faktické imigraci  se všemi sociálními problémy 

s tím spojenými se přidávaly také rostoucí negativní postoje k  cizincům, 

stále častěji spojené s  xenofobními výpady a zdůrazňování kulturních, 

sociálních i náboženských odlišností.
25

 V roce 1973 vláda nejprve zvýš i la 

                                                 
24

 MERTENS, Otto: Imigrační a azylová politika Německa a Nizozemí, str. 14. 
25

 Sílící obranné postoje vůči cizincům nebyly v této době pouze německým jevem – podobné postoje by 

se daly nalézt v celé řadě dalších zemí. Tak jako v Německu byli terčem především Turci, například ve 

Francii se tyto tendence zaměřovaly především na Severoafričany. 
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na trojnásobek poplatky, které museli  za nábor zahraničních pracovníků 

plati t zaměstnavatelé.
26

 „Ropný šok“ v  roce 1973, často uváděný jako 

hlavní příčina, tak byl spíš už posledním impulzem, který vedl spolkovou 

vládu k  tomu, aby 27.11.1973 zastavila nábor zahraničních pracovních 

sil (tzv. „Anwerbestopp“).  

Zastavení náboru směřovalo jako součást balíčku opatření ke 

stabilizaci a snížení zaměstnanosti cizinců v  Německu. Doprovodná 

opatření měla zahraniční pracovníky buď pobízet k  návratu do země 

původu, nebo k jej ich sociální integraci v  Německu. Tento balíček 

v následujících letech omezil míru přistěhovalectví, ale ve střednědobém 

časovém horizontu nedosáhl kýženého výsledku.
27

 

Mezi roky 1973 a 1977 došlo k opětovnému snížení počtu 

zahraničních pracovníků  až o 29%. Obzvláště zřetelné to bylo v  oborech 

silně závislých na příznivém stavu ekonomiky, jako například ve 

stavebnictví , kde se v  letech 1973–1976 snížil  počet domácích 

pracovníků o 15%, zatímco těch zahraničních o celých 41%.
28

 

Německá Stoppolitika po  roce 1973 sice snížila počet zahraničních 

pracovníků, ale zároveň omezila transnárodní fluktuaci zahraničních 

pracovních sil,  protože od této doby se mohl krátkodobý dobrovolný 

návrat do domovské země změnit v  nedobrovolné rozloučení natrvalo.  

Zahraniční pracovníci, jež ukončili své pracovní vztahy,  aby se na 

nějaký čas vrátili  domů, neměli zpravidla žádnou šanci být znovu přijati 

jako zahraniční pracovníci . Důsledkem bylo, že sice klesal počet 

„nových“ zahraničních pracovníků, ale zato stoupal počet těch,  kteří 

zůstali  a přivedli za sebou své rodiny.
29

 

Po zavedení stoppolitiky některé kanály legální imigrace do 

Německa zůstaly zachovány, zejména scelování rodiny (děti do 16 let a 

partner) a azylové řízení. Vznikly ovšem také kanály nové –  výjimky 

                                                 
26

 MÜNZ, Rainer, SEIFERT, Wolfgang, ULRICH, Ralf: Zuwanderung nach Deutschland, str. 48. 
27

 MÜNZ, Rainer, SEIFERT, Wolfgang, ULRICH, Ralf: Zuwanderung nach Deutschland, str. 49-50. 
28

 BADE, Klaus J., OLTMER, Jochen: Normalfall Migration (http://www.gla.ac.uk/rg/dmigr2_2.htm). 
29

 BADE, Klaus J., OLTMER, Jochen: Normalfall Migration (http://www.gla.ac.uk/rg/dmigr2_2.htm). 
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týkající se kvótových uprchlíků, sezónních a smluvních zaměstnanců, 

manažerů a specialistů zahraničních firem působících v  Německu, 

korespondentů zahraničních médií, umělců, zahraničních studentů, 

vojenského personálu spojeneckých států a diplomatů. Navíc občané 

členských států EU a od roku 1994 i Evropského hospodářského prostoru 

mohou pracovat a žít  kdekoliv v  rámci EU nebo EHP.
30

 

Konec náboru pracovních sil  působil jako bumerang v  pracovní a 

cizinecké polit ice.  Posiloval totiž převládající tendenci k  trvalému 

pobytu a scelování rodin a zvyšoval tím nežádoucí obrat  od pracovní 

migrace přes trvalé pobyty s  otevřeným časovým horizontem 

k přistěhovalecké si tuaci s  úmyslem usadit se. Proti tomu se až do 

začátku 90. let stavilo demonstrativní prohlášení oficiálních instit ucí, že 

„Německo není přistěhovaleckou zemí,“ („Deutschland ist kein 

Einwanderungsland“). Proto žila velká část bývalých zahraničních 

pracovníků v  paradoxním postavení –  v pozici přistěhovalce v  zemi,  

která přistěhovalecká není.
31

 

Díky scelování rodin a pří chodu dětí se dostavily nejprve problémy 

ve školství a integrace ve vzdělání se stala středem pozornosti. Debata o 

zesílených integračních snahách pro zahraniční děti a mládež vedla 

k prvním opatřením –  tak byla integrace ve školství podporována např. 

pomocí pomocných tříd nebo tříd pro cizince. Přesto zůstala cizinecká 

politika celkově restriktivní. To se ukazovalo především na právní 

nejistotě získání jistého pobytového statutu. Zákazem přistěhování do 

„přetížených oblastí“ (Hesensko, Severní Porýní -Vestfálsko, Bavorsko, 

Bádensko-Württembersko) v letech 1975–1977 mělo být působeno kromě 

jiného proti přestěhovávání rodinných příslušníků zahraničních 

pracovníků.
32

 

                                                 
30

 MÜNZ, Rainer, ULRICH, Ralf E.: Changing Patterns of Immigration to Germany 

(http://migration.ucdavis.edu/rs/more.php?id=69_0_3_0). 
31

 BADE, Klaus J., OLTMER, Jochen: Normalfall Migration (http://www.gla.ac.uk/rg/dmigr2_2.htm). 
32

 REISSLANDT, Carolin: Von der Gastarbeiter-Anwerbung zum Zuwanderungsgesetz. 
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Obrázek 1: Příliv/odliv cizinců 1958-1999 

 

Zdroj: Migrationsbericht 2001, str. 5. 

 

4.5 Hledání nové koncepce cizinecké problematiky 

Na přelomu 70. a 80. let naplno rozhořela debata napříč veřejností  

i  politickou reprezentací, co dál . Ve Spolkové republice, která sama sebe 

prohlašovala za nepřistěhovaleckou zemi, rostl počet ciz inců, kteří se 

hodlají v  Německu usadit natrvalo a v  žádném případě neuvažují o 

integraci na omezenou dobu. Jak si tento fakt německá společnost 

začínala uvědomovat, náhle zjišťovala, že značná část těchto cizinců žila 

v oddělených čtvrtích, dodržovala tradice a zvyky svých domovských 

kultur a že integrace do Německé společnosti je mnohdy v  rámci těchto 

společenství považována za nežádoucí. Kromě vyčlenění společenského a 

kulturního tu byla odcizenost i polit ická, jelikož cizincům nebyly 

přiznáno aktivní ani pasivní volební právo.  

Ve vývoji azylového práva došlo v  70. letech 20. století  

k rozhodujícímu obratu směrem k  defenzivě a restrikci, které otupily již 

citovanou větu Základního zákona: „Politicky pronásledovaní požívají  
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práva na azyl.“ Ústřední pojem p olitického pronásledování byl neustále 

zužován a v  roce 1977 se posunul od důvodů k  útěku na straně 

pronásledovaného, tedy od pronásledování, jemuž byl dotyčný člověk 

vystaven nebo jehož se obával, k  důvodům, z  nichž při tomto 

pronásledování vycházel pronásledující stát . Například mučení použité 

jako trest za nenásilné požadování základních demokratických práv ve 

státě, kde byla tato práva zakázána a mučení bylo obvyklým trestem nebo 

prostředkem výslechu, již nebylo považováno za „politické“ 

pronásledování,  a tedy ani za postačující  důvod udělení politického azylu 

ve Spolkové republice.
33

 

V roce 1978 byl zřízen Úřad zmocněnce spolkové vlády pro 

migraci,  uprchlíky a integraci  (Amt des Beauftragten der 

Bundesregierung für Migration, Flüchtl inge und Integration) , do jehož 

čela byl jmenován Heinz Kühne (SPD). V  září  1979 bylo publikováno 

tzv. „Kühnovo memorandum“ O stavu a dalším vývoji integrace cizích 

pracovníků a jejich rodin v  NSR. (Stand und Weiterentwicklung der 

Integration der ausländischen Arbeitnehmer und  ihrer Familien in der 

Bundesrepublik Deutschland).  Hlavním požadavkem memoranda bylo, 

aby vláda prostřednictvím důsledné integrační politiky přiznala 

faktickou přistěhovaleckou situaci. Dále memorandum od státu 

požadovalo reálnou rovnoprávnost v  oblastech vzdělání, zaměstnanosti a 

bydlení, především pro tzv. druhou generaci . Bylo požadováno zavedení 

volebního práva pro cizince na komunální úrovni a možnost získání 

německého občanství  pro děti  cizinců, narozené v  Německu.
34

 

Ve středu pozornosti veřejné debat y o Kühnově memorandu stály 

vedle odpovědnosti státu za integraci přistěhovalců také vůle k  integraci 

a integrační schopnost samotných cizinců. Usnesení tehdejší spolkové 

vlády SPD/FDP zůstala daleko za požadavky jejího zmocněnce pro 

cizinecké otázky. Navíc cizinecká polit ika byla nadále orientována na 

koncept sociální integrace na omezenou dobu. Ke změně cizinecké 
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 BADE, Klaus J.: Evropa v pohybu: evropské migrace dvou století, str. 350. 
34

 REISSLANDT, Carolin: Von der Gastarbeiter-Anwerbung zum Zuwanderungsgesetz. 
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politiky tedy nedošlo. Spolková vláda přenechala, nedbaje dalších 

návrhů, integrační politiku pragmatickým, ale často též 

nekoordinovaným iniciativám komunální správy. Celková koncepce 

k integračním požadavkům migrantů nebyla zpracována.
35

 

V roce 1980 žilo ve Spolkové republice 4,5 milionu cizinců (7% 

celkového počtu obyvatel). Počet zaměstnaných cizinců činil  2 miliony, 

mezi nimi v první řadě pracovníci z  Turecka (592 tisíc), Jugoslávie 

(357 tisíc) a Itálie (309 tisíc).  Potenciál zaměstnanosti cizinců činil  

okolo 2,3 milionu osob. V následujících letech se počet cizinců navzdory 

recesi z  počátku 80. let snižoval jen nepodstatně (4,4 milionu v  roce 

1985), zatímco počet zaměstnaných cizinců klesl zřetelně (1,6 milionu 

zaměstnaných cizinců v  roce 1985). V tomto období se spolková vláda 

snažila dodatečně podporovat návrat pracovních migrantů do svých 

domovských zemí prostřednictvím finanční podpory v  případě 

vystěhování.
36

 Těm cizincům, kteří se mezi 31. říjnem 1983 a 30. zářím 

1984 vystěhují, byla přiznána finanční podpora 10  500 marek a navíc 

1 500 za každé dítě. Zároveň byla všem bez čekání vyplacena částka 

uspořená v penzijním připojištění. Nevyplacen á však zůstala ta část  

příspěvku od zaměstnavatele a potenciální  uživatel se musel vzdát 

jakýchkoliv nároků na pozdější vyplácení důchodu.
37

 V letech 1982–1984 

se skutečně ze Spolkové republiky vystěhovalo per saldo 470  tisíc 

cizinců. V  dalších letech ovšem  příliv opět převyšoval odliv
38

 (viz. 

Obrázek 1).  

V 80. letech ustupovala ve veřejných a politických diskuzích 

problematika přistěhovalectví vyplývajícího z  pracovní migrace do 

pozadí ve prospěch tématu „azyl“. Článek 16 Základního zákona z  roku 

1949 stanovuje: „Politicky pronásledovaní požívají práva na azyl.“ Tato 

větička s  sebou přinášela až do roku 1993 velmi liberální přístup k 

právnímu nároku na azyl. Zpočátku bylo toto právo velmi zřídka 
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 REISSLANDT, Carolin: Von der Gastarbeiter-Anwerbung zum Zuwanderungsgesetz. 
36

 MÜNZ, Rainer, SEIFERT, Wolfgang, ULRICH, Ralf: Zuwanderung nach Deutschland, str. 50. 
37

 MERTENS, Otto: Imigrační a azylová politika Německa a Nizozemí, str. 17. 
38

 MÜNZ, Rainer, SEIFERT, Wolfgang, ULRICH, Ralf: Zuwanderung nach Deutschland, str. 50. 
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nárokováno. Mezi lety 1953 a 1978 přišlo do Spolkové republiky c elkově 

jen 178 tisíc žadatelů o azyl (průměrně 7  100 ročně). Krátkodobé vlny 

zvýšeného počtu žádostí přišly po násilném potlačení Maďarského 

povstání v  roce 1956 a Pražského jara v  roce 1968. Dalších 200 t isíc 

žádostí bylo podáno v  průběhu let 1979–1981, zčásti  v  důsledku 

vojenského puče v  Turecku v roce 1980, zčásti v  důsledku vyhlášení 

výjimečného stavu v  Polsku v roce 1981. Spolková vláda reagovala na 

tento vývoj administrativními opatřeními. Pro turecké občany byla 

znovuzavedení vízová povinnost, pro Po láky byla zachována.
39

 

Základní zákon zaručoval, že žadatel o azyl nesměl být odmítnut 

bez řádného a spravedlivého individuálního vyšetření,  Spolková 

republika umožňovala těmto osobám pobyt na svém území. Odmítnutí  

žadatelé mohli  své vydání pozdržet o dva, tři i  více let legálními 

žádostmi. Mezitím dostávali od německého státu štědré kapesné, stravu, 

vzdělání, ubytování v  ubytovnách nebo táborech –  to vše z  veřejných 

zdrojů, což do roku 1993 činilo okolo 6,5 milardy dolarů ročně. Přidáním 

nákladů na administ raci , zdravotní péči,  soudní výlohy, t lumočení a na 

dopravu, pozorovatelé odhadovali roční náklady až na 22 miliard dolarů 

v letech 1992–1993.
40

 

Na pozadí hospodářské krize (po druhém „ropném šoku“),  

zvyšujícího se počtu nezaměstnaných, objevení faktické př istěhovalecké 

situace za otázkou zahraničních pracovníků a nárůstu ročního počtu 

žádostí o azyl přes magickou stotisícovou hranici se staly skandalizace 

zneužívání azylu a požadavky na urychlení azylového procesu, 

respektive následného vyhoštění odmítnutýc h žadatelů ústředními tématy 

politických bojů.
41

 

V polovině 80. let začal  počet žádostí o azyl opět plynule stoupat.  

V roce 1986 už to bylo opět bezmála 100 tisíc žádostí. Díky snahám o 

omezení azylové migrace se podařilo už v  roce 1987 počet žádostí opět 
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41

 BADE, Klaus J., OLTMER, Jochen: Normalfall Migration (http://www.gla.ac.uk/rg/dmigr2_2.htm). 
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stlačit  dolů.  Šlo především o zpřísnění vízové politiky, především vůči 

devíti africkým a asijským státům, hlavním zemím původu, kde se 

azylová migrace měnila v  migraci řetězovou.  

Osmdesátá léta se nesla ve znamení sporů mezi dvěma 

nejsilnějšími poli tickými  stranami v Německu –  sociálními demokraty 

(SPD) a koalici křesťanských demokratů a křesťanskosociální  unií  

(CDU/CSU). Zatímco tradičně liberálnější SPD, (kterou volí v 

současnosti i  většina německých Turků) se snažila řešit situaci cizinců 

jejich větší  integrací , konzervativní CDU/CSU naopak požadovala zákon, 

který by zpřísnil možnosti přistěhovalectví cizincům. Ve stejné době se 

také diskutovalo o právu cizinců volit  v komunálních volbách. Tato 

diskuse skončila neúspěchem a cizincům bylo v roce 1990 toto právo 

ústavním soudem odepřeno a označeno za odporující ústavě. A tak byla 

německá cizinecká politika v roce 1988 stejně jako předtím nejasná, 

nepředvídatelná a nesystematická, přestože vláda při svém nástupu 

k moci oznamovala pravý opak.
42
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 MERTENS, Otto: Imigrační a azylová politika Německa a Nizozemí, str. 17. 
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Tabulka 6: Počet žádostí o azyl 1953–2005 

rok 
počet 

žádostí 

 

rok 
počet 

žádostí 

 

rok 
počet 

žádostí 

1953 1 906 1971 5 388 1989 121 315 

1954 2 174 1972 5 289 1990 193 063 

1955 1 926 1973 5 595 1991 256 112 

1956 16 284 1974 9 424 1992 438 191 

1957 3 112 1975 9 627 1993 322 599 

1958 2 785 1976 11 123 1994 127 210 

1959 2 267 1977 16 410 1995 127 937 

1960 2 980 1978 33 136 1996 116 367 

1961 2 722 1979 51 493 1997 104 353 

1962 2 550 1980 107 818 1998 98 644 

1963 3 238 1981 49 391 1999 95 113 

1964 4 542 1982 37 423 2000 78 564 

1965 4 337 1983 19 737 2001 88 287 

1966 4 370 1984 35 278 2002 71 127 

1967 2 992 1985 73 832 2003 50 563 

1968 5 608 1986 99 650 2004 35 607 

1969 11 664 1987 57 379 2005 28 914 

1970 8 645 1988 103 076   

Zdroj: Migration, Asyl und Integration in Zahlen, str. 21. 

 

4.6 Konec studené války a sjednocení Německa 

Vývoj politické situace v  Evropě konce 80. let  –  především 

postupný rozpad východního bloku a pád železné opony daly do po hybu 

další události, jež měly výrazný vliv na evropské migrační toky. 

Německo, jež v  té době mělo nejliberálnější azylovou politikou, ale 

současně nejrestriktivnější azylovou praxi
43

 bylo svědkem přílivu další 

velké vlny imigrantů nejrůznějšího původu i dův odu imigrace. Zejména 

v rámci migrace východ -západ Německo dlouhodobě bylo a stále je 

hlavní cílovou zemí.
44
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 BADE, Klaus J.: Evropa v pohybu: evropské migrace dvou století, str. 370. 
44

 FASSMANN, Heinz; MÜNZ, Rainer: European East-West Migration, str. 532. 
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Tabulka 7: Hlavní výchozí a cílové země evropské migrace východ-západ (1950-1993) 

Výchozí 

země 

počet 

emigrantů 

(v tis.) 

% 

 

cílová země 

počet 

migrantů 

(v tis.) 

% 

NDR 5 275 37,3 SRN 9 640 68,1 

bývalá 

Jugoslávie 
2 435 17,2 Izrael 1 150 8,1 

Polsko 1 980 14 Turecko 930 6,6 

SSSR/SNS 1 670 11,8 USA 700 4,8 

ostatní 2 800 19,7 ostatní 1 740 12,3 

celkem 14 160 100 celkem 14 160 100 

Zdroj: FASSMANN, Heinz; MÜNZ, Rainer: European East-West Migration, str. 528. 

Nastalé uvolnění poměrů po rozpadu komunistických režimů ve 

střední a východní Evropě s  sebou přinesl vlnu přistěhovalců německého 

původu z  východní Evropy. Příliv vysídlenců (Aussiedler) dosáhl svého 

vrcholu v roce 1990 s bezmála 400 tisíci osob a v  první polovině 90. let  

se ustálil na stále ještě vysoké úrovni: V  roce bylo napočítáno přibližně 

231 t isíc, v  roce 1995 ještě 218 tisíc. Poté začal počet příchozích 

vysídlenců opět klesat.
45

 Největší počet vysídlenců přišel do Německa ze 

Sovětského svazu (a jeho nástupnických zemí po roce 1991), menší počty 

pak z dalších zemí –  Polska, Československa, Maďarska a Rumunska. 

Zatímco počty příchozích z  východoevropských zemí kulminovaly 

krátkodobě především okolo roku zlomového roku 1990, vlna příchozích 

ze zemí bývalého Sovětského svazu byla výraznější nejen počtem 

příchozích, ale také délkou trvání. Tento fakt je názorně vidět při  

pohledu na tabulku 8:  

 

 

                                                 
45

 BADE, Klaus J., OLTMER, Jochen: Normalfall Migration (http://www.gla.ac.uk/rg/dmigr3_3.htm). 
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Tabulka 8: Příchod vysídlenců (Aussiedler) 1985–2005 

ro
k
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Č
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á
v
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o
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a
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í 

ce
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em
 

1985 460 22 075 757 485 14 924 191 76 38 968 

1986 753 27 188 882 584 13 130 182 69 42 788 

1987 14 488 48 423 835 581 13 994 156 46 78 523 

1988 47 572 140 226 949 763 12 902 223 38 202 673 

1989 98 134 250 340 2 027 1 618 23 387 1 469 80 377 055 

1990 147 950 133 872 1 708 1 336 111 150 961 96 397 073 

1991 147 320 40 129 927 952 32 178 450 39 221 995 

1992 195 576 17 742 460 354 16 146 199 88 230 565 

1993 207 347 5 431 134 37 5 811 120 8 218 888 

1994 213 214 2 440 97 40 6 615 182 3 222 591 

1995 209 409 1 677 62 43 6 519 178 10 217 898 

1996 172 181 1 175 14 14 4 284 77 6 177 751 

1997 131 895 687 8 18 1 777 34 0 134 419 

1998 101 550 488 16 4 1 005 14 3 103 080 

1999 103 599 428 11 4 855 19 0 104 916 

2000 94 558 484 18 2 547 0 6 95 615 

2001 97 434 623 22 2 380 17 6 98 484 

2002 90 587 553 13 3 256 4 0 91 416 

2003 72 289 444 2 5 137 8 0 72 885 

2004 58 728 278 3 0 76 8 0 59 093 

2005 35 396 80 4 3 39 0 0 35 522 

Celkem 2 240 440 694 783 8 949 6 848 266 112 4 492 574 3 222 198 

Zdroj: Bundesverwaltungsamt (http://www.bva.bund.de). 

 

Za postupným snižováním stály bilaterální  smlouvy mezi 

Německem a jednotlivými zeměmi, které vedly ke zlepšení situace ve 

výchozích oblastech prostřednictvím materiální podpory, ale také 

německá opatření k  nepřímému ovlivnění přistěhovalectví do Německa. 

Byla stanovena roční kvóta 225  000 lidí narozených před 1.9.1993. 

Vysídlenci, kteří  dorazili po roce 1992 byli označeni jako pozdní 

vysídlenci (Spätaussiedler) a od roku 1996 byli zařazeni do stejné 

kategorie jako ostatní imigranti  –  byli vyloučeni z  nároku na výdobytky 

sociálního státu a byla na nich uplatňováná politika rovnoměrného 
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rozptýlení cizinců. Navíc byly zpřísněny podmínky pro přijetí (například 

přezkoušení jazykových znalostí a zt ížení při přistěhování zbytku 

rodiny). Na základě úsporných opatření v  oblasti pomoci při začleňovaní, 

ale také díky situaci na pracovním trhu bylo s ociální postavení 

vysídlenců, resp. pozdních vysídlenců v  Německu méně atraktivní.
46

 

Svého druhého vrcholu dosáhla koncem 80. let emigrace z  NDR. 

V tomto období dominovalo legální vycestování přesídlenců, především 

ve formě vykoupení
47

,  které spolykalo mnoho  miliard marek. Předtím 

byli žadatelé často dlouhou dobu mezi podáním žádosti  a vydáním 

povolení k  vycestování udáváni, vyloučeni ze společnosti , pracovně 

znevýhodňováni a osobně zavrhováni. NDR se dostala pod vnitřní i  

vnější tlak. Ve znamení nekrvavého p řevratu a před zraky světové 

veřejnosti, využily tisíce především mladých lidí z  NDR svých 

dovolenkových pobytů v  socialist ickém zahraničí , aby prostřednictvím 

zastupitelských úřadů Spolkové republiky v  Praze a Budapešti našli svou 

cestu do vysněné země. Po znovusjednocení obou zemí se útěky a legalní 

„přesídlení“ změnily ve vnitrostátní  migraci z  nových spolkových zemí.  

V roce 1989 přišlo z  NDR do Spolkové republiky téměř 390 tisíc 

osob a v roce 1990 okolo 395 tisíc osob. Následující rok klesla čísla na 

250 tisíc, pak na 200 tisíc v  roce 1992 a na přibližně 172  000 v roce 

1993, aby se nakonec v  období 1994–1997 stabilizovala mezi 160 a 170 

tisíci  osob ročně.
48
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 BADE, Klaus J., OLTMER, Jochen: Normalfall Migration (http://www.gla.ac.uk/rg/dmigr3_3.htm). 
47

 Obchody mezi SRN a NDR, kdy byli za určitou sumu z NDR vykupovány osoby, převážně političtí 

vězni, byly dojednány neoficiálně mezi oběma vládami již z Adenauerovy éry. Zpočátku šlo o jednolivé 

případy, později však šlo o organizovaný byznys. Mezi lety 1964 a 1989 bylo vykoupeno celkem 33 755 

osob. Cena za osobu  byla zpočátku 40 000 marek, průběžně však stoupala až na 100 000 marek. (zdroj: 

Wikipedia) 
48

 BADE, Klaus J., OLTMER, Jochen: Normalfall Migration (http://www.gla.ac.uk/rg/dmigr3_2.htm). 
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Tabulka 9: Uprchlíci z NDR a východního Berlína (1950–1988) 

období 

přechody z NDR do SRN 
přechody 

do NDR  
saldo 

celkem 
přesídlenci

*
 

absolutně v % 

1950–1961 3 854 552  2 609 321  67,7  400 315  3 454 237 

1950–1988 4 480 303  3 173 757  70,8  470 252  4 010 051 

1950–1989 4 868 699  3 517 611  72,2  471 381  4 397 318 

1950–1990
**

 5 107 083  3 755 995  73,5  -  - 

1962–1969 221 538  140 712  63,5  37 209  184 329 

1962–1988 625 751  564 436  90,2  69 937  555 814 

1962–1989 1 014 147  908 290  93,7  75 072  939 075 

1970–1979 174 876  148 695  85,0  15 344  159 532 

1980–1988 229 337  203 601  88,8  17 384  211 953 

* registrovaní přesídlenci 

** do června 1990 

Zdroj: Chronik der Mauer (http://www.chronik-der-mauer.de) 

 

4.7 Akceptace přistěhovalecké situace, azylový kompromis 

Zanedbávaná a dlouhá desetiletí nekoncepčně řeš ená cizinecká 

politika nebyla na tento příliv z  přelomu 80. a 90. let  připravená a už tak 

velmi cit livý problém se stále intenzivněji hlásil o radikální řešení. 

Německo, jako země národního blahobytu a sociálního zabezpečení 

praktikovala pragmatické sociální začlenění imigrantů, slovně však 

setrvávala při demonstrativním odmítání faktu, že by byla 

„přistěhovaleckou zemí“. Nakonec bylo zřejmé, že bezmocné uchylování 

se k pokusům dementovat realitu faktické přistěhovalecké situace, kterou 

již nebylo možné přehlížet, je pouze rubem chybějící společensko -

politické koncepce v  imigračních otázkách. Narůstaly sociální obavy, 

iritace a frustrace nad neexistencí takové poli tiky ve zcela jasné 

imigrační situaci,  hmatatelné v  každodenním životě, přesto však 

politicky p rohlašované za neexistující .
49

 

V rámci předvolebního boje se rozhořela široká diskuze o 

směřování cizinecké a především azylové politiky Spolkové republiky.  

Zatímco SPD se k pokusům o změnu ústavního zakotvení práva na azyl 
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 BADE, Klaus J.: Evropa v pohybu: evropské migrace dvou století, str. 368-396. 
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stavěla nejednotně, CDU/CSU se sn ažila této nerozhodnosti využít ve 

svůj prospěch a zahájila kampaň za změnu Základního zákona v  oblasti  

azylového práva. Z  tohoto nesouladu se v  letech 1990 až 1993 vyvinul 

jeden z  nejostřejších vnitropoli tických konfliktů v  poválečné historii  

Německa.  

Zdánlivě nekontrolovatelný příliv žadatelů o azyl, údajně 

nedůsledné vyřizování azylové administrativy a vypovězení a spojení 

ekonomického a sociálního napětí zesílilo skryté pocity xenofobie a 

etnocentrismu. Navíc média zveličovala a někteří politici manipu lovali 

problém azylu, imigrace a pravicového násilí .  Senzační příběhy a zvěsti 

o daňových nákladech, zneužívání azylového práva, faktu, že malé 

procento žadatelů bylo angažováno v  nelegálním obchodu s  drogami, 

podvody v sociální  péči, drobná kriminalita, f ingovaná manželství  

s Němci, nelegální práce –  to vše podněcovalo existující nedůvěru a 

strach z cizinců a žadatelů o azyl. Pravicové skupiny a extrémistické 

strany jako Republikáni (Die Republikaner –  REP) formulovaly tento 

strach a zášť lépe než v  předchozích letech. Propagovaly například 

drastické snížení počtu žadatelů o azyl,  cizinců a také vysídlenců 

německého původu, prohlašujíc,  že chrání ekonomické zájmy, kulturní 

práva, národní suverenitu a sebeurčení domácího obyvatelstva. Pravice 

agitovala národními,  xenofobními nebo rasist ickými slogany jako ztráta 

vlasti (Heimatsverlust), strach z  importu etnických konfliktů 

(Balkanisation), odcizení (Überfremdung) nebo zaplavení 

(Überflutung).
50

 Proticizinecké a xenofobií nálady měly nakonec i 

násilné projevy s  tragickými následky –  17. září 1991 bylo 

v Hoyerswerdě zapáleno několik ubytoven žadatelů o azyl.  Vlna 

násilností se pak prohnala celým Německem a vyžádala si i  několik obětí  

na životech.  

Přesto byl už v  roce 1991 vytvořen nový cizinecký zákon 

(Ausländergesetz),  který se vyznačoval především značnou 
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komplikovaností při  udělování povolení k pobytu. Tento nový zákon v 

podstatě vycházel z koncepce předchozího zákona z roku 1965 a shrnul 

také nejrůznější nařízení a vládní předpisy do jednoho zákona. Daný 

zákon  měl omezit manévrovací možnosti úřadů ve prospěch jasných 

právních nařízení, ale ve skutečnosti  znamenal spíše nástroj pro 

urychlený odvoz cizinců, kteří neměli  v Německu co pohledávat 
51

 

V odůvodnění zákona byly jako stanovené cíle vytyčeny 3 

vzájemně závislé hlavní body:  

1.  Zajištění hospodářské, sociální a kulturní integrace cizinců, kteří  

chtějí žít  ve Spolkové republice natrvalo.  

2.  Podpora přeshraničních vztahů prostřednictvím liberalizace 

přicestování a dočasného práva k  pobytu, aby byla usnadněna a 

podpořena mezinárodní výměna a obchod.  

3.  Omezení přistěhovalectví pro další cizince z  nečlenských států ES.  

Provázanost jednotlivých cílů je vyjádřena tím, že jak šance k  integraci,  

tak liberalizace příchodu a dočasného práva k  pobytu, byly podmíněny 

omezením příchodu. Zákon vymezoval předpoklady a hranice zákonného 

pobytu ve Spolkové republice a vytvářel tím větší právní srozumitelnost.  

Nový zákon kromě jiných změn umožňoval:
52

 

 naturalizaci cizinců, kteří žili  na území Německa nejméně 15 let a 

pro příslušníky druhé  a třetí generace ve věku 16–25 let nejméně 

8 let  

 sloučení rodin s  dětmi pod 16 let bez rozhodování jednotlivých 

spolkových zemí  

 cizincům možnost trvalého pobytu a využití rodinných práv  

 jednoletá čekací lhůta pro partnery byla zrušena  

 partnerům a dětem mohl být udělen trvalý pobyt nezávisle na hlavě 

rodiny 
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 MERTENS, Otto: Imigrační a azylová politika Německa a Nizozemí, str. 21. 
52

 Viz BLAHUSCH, Friedrich: Zuwanderungspolitik im Spannungsfeld ordnungspolitischer und 

ethnisch-nationalistischer Legitimationsmuster, str. 85–89. 
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 druhé a třetí generaci cizinců, kteří  se přechodně vrátili  do své 

vlasti, byl umožněn návrat do Německa  

Nový zákon zastřešoval pod jednotným pojmem oprávnění 

k pobytu (Aufenthalsgenehmigung) čtyři  druhy oprávnění, kdy se mohl 

cizinec zdržovat na území Německa. Vzhledem k tomu, že všechny 

uvedené pobyty znamenají pouze drobné nuance slova povolení či  

svolení ponecháváme jejich názvy v němčině pro zachování přesnosti.  

Jednalo se o:  Aufenthaltserlaubnis, Aufenthaltsberechtigung, 

Aufenthaltsbewilligung a konečně Aufenthaltsbefugnis.  

 Aufenthaltserlaubnis  na omezenou dobu se udělovalo především 

lidem, kteří přijeli  do Německa poprvé –  jeho délka byla nejprve 

jeden rok s možností prodloužení na dva další roky. Te prve 

neomezené povolení však zaručovalo jistotu k pobytu pro cizince 

na území SRN –  předpoklady byly tyto: minimálně pětileté 

povolení k pobytu, schopnost dorozumět se v německém jazyce a 

vlastnit dostatečný prostor pro sebe a svoji rodinu.  

 Aufenthaltsberechtigung  platilo za nejj istější možnost k pobytu. 

Udělovalo se těm cizincům, kteří se na území Německa pravidelně 

zdržovali nejméně posledních osm let , dokázali se uživit z 

vlastních zdrojů a přispívali minimálně 60 měsíců na penzijní 

připojištění. Krom toho nesměli být odsouzení k odnětí svobody na 

šest měsíců nebo více. Pokud bylo toto oprávnění uděleno, 

znamenalo neomezenou možnost pobytu a cizinec velkou jistotu, 

že nebude vykázán.  

 Aufenthaltsbewilligung  bylo udělováno především studentům, jeho 

délka byla dva roky s možností prodloužení o další dva.  

 Posledním typem bylo Aufenthaltsbefugnis ,  které se udělovalo 

takovým cizincům, kteří se z občansko -právních, humanitárních aj . 

důvodů zdržovali v Německu a jiné povolení se na ně 

nevztahovalo.
53
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V roce 1992 vyvrcholila přistěhovalecká vlna, kdy v  Německu 

požádalo o azyl téměř 440  tisíc cizinců. Neustále narůstající počty 

žadatelů o azyl způsobovaly protahování azylového řízení a zvyšovaly 

podstatným způsobem výdaje úřadů na zajištění stravy, ubytování a další 

péče pro žadatele o azyl. Veškeré legislativní iniciativy na zrychlení a 

zjednodušení azylového řízení končily na mrtvém bodě. Bylo jasné, že je 

potřeba provést hlubší revizi azylového práva. Dne 6. prosince se tak po 

dlouhých a náročných jednáních vládní k oalice a SPD nakonec přece jen 

dohodly na tzv. „azylovém kompromisu“, který se stal  základním 

kamenem reformy německého azylového práva.  

Klíčovou změnou byla úprava článku 16 Základního zákona 

doplněním článku 16a, který vymezoval, za jakých podmínek se ne lze 

odvolávat práva na azyl na základě poli tického pronásledování. Změna 

základního zákona byla schválena 26. května 1993. Rozhodnutí bylo sice 

napadáno u ústavního soudu v  Karlsruhe, který však nakonec rozhodl 

o jeho platnosti . Součastí azylového kompromi su byly ale i úpravy 

dalších právních norem.  

Balíček azylových reforem přinesl čtyři významné novinky do 

azylového řízení:
54

 

 Koncepce „bezpečné třetí země“ (sicherer Drittstaat): nárok na 

přiznání azylu nemá ten, kdo do Spolkové republiky přijde přes 

„bezpečnou třetí zemi“; v  takovém případě mohou být neprodleně 

posláni zpět. Kromě členských státu ES byly za bezpečné třetí  

země považovány Norsko, Polsko, Švýcarsko a Česká republika.  

 Koncepce „bezpečné země původu“ (sicherer Herkunftsstaat): U 

žadatele o azyl  z bezpečné země původu je na základě všeobecných 

politických poměrů předpokládáno, že jim v  příslušné zemi 

nehrozí politické pronásledování. Tento zákonný předpoklad může 

žadatel vyvrátit,  pokud doloží skutečnost nebo předloží důkazní 

prostředek, že mu bez ohledu na všeobecnou situaci v  zemi původu 
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hrozí politické pronásledování. Pokud tak žadatel neučiní, je jeho 

žádost přezkoumána ve zkráceném řízení a zamítnuta jako 

bezpředmětná. Jako bezpečné země původu byly stanoveny 

Bulharsko, Ghana, Polsko, Rumunsko, Senegal, Slovenská 

republika, Česká republika a Maďarsko.  

 Letištní ustanovení (Flughafenregelung): Základní myšlenkou 

tohoto opatření je, že žadatelům, jejichž žádosti se již zpočátku 

prokáží jako bezdůvodné, bude odepřen vstup na německé území. 

Ti pak mohou bezodkladně využít povinnosti leteckých společností 

zajistit  návrat do země odletu a z  mezinárodního práva vyplývající  

přijímací povinnosti  státu odletu nebo původu. Pokud by nemohlo 

být o žádosti rozhodnuto do dvou dnů (před odvolacím soudem do 

dvou týdnů) musí být žadatelé vpuštěni na německé území. Toto 

opatření mělo především zrychli t azylový proces a usnadnit  

případné vrácení žadatelů.  

 Váleční uprchlíci a uprchlíci  před občanskou válkou: uprchlíkům 

tohoto druhu mělo být pod dobu trvání válečného konfliktu 

poskytnut zvláštní , zákonem zajištěný pobytový status mimo rámec 

azylového řízení. Po dobu trvání tohoto statutu, není možné podat 

žádost  o azyl.  

I přes kritické hlasy se nově zavedené postupy ukázaly jako 

efektivní. Počet žadatelů následně klesl  na 323 tisíc žádostí v  roce 1993, 

270 t isíc v  roce 1994, 128 tisíc v  roce 1995, 116 tisíc v roce 1996 

a 106 tisíc v  roce1997.
55
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Tabulka 10: Počet rozhodnutí a počet udělených azylů v Německu 1991– 2004 

rok 
počet 

rozhodnutí 

počet 

udělení 

azylu 

v 

procentech 

1991 168 023 11 597 6,90% 

1992 216 356 9 189 4,20% 

1993 543 561 16 396 3,20% 

1994 352 572 25 578 7,30% 

1995 200 188 18 100 9,00% 

1996 194 451 14 386 7,40% 

1997 170 801 8 443 4,90% 

1998 147 391 5 883 4,00% 

1999 135 504 4 114 3,00% 

2000 105 502 3 128 3,00% 

2001 107 193 5 716 5,30% 

2002 130 128 2 379 1,80% 

2003 93 885 1 534 1,60% 

2004 61 961 960 1,50% 

Zdroj: MERTENS, Otto: Imigrační a azylová politika Německa a Nizozemí, str. 20. 

 

4.8 Nová éra azylové a imigrační politiky, přistěhovalecký zákon 

Vítězství SPD ve volbách 1998 a nástup rudo -zelené koalice 

Gerharda Schrödera se projevilo změnou přístupu k  imigrační a azylové 

politice. Hned na samém počátku vládního období se koalici podařilo 

prosadit změnu zákona o státním občanství (Staatsangehörigkeitsgesetz). 

O této reformě bylo rozhodnuto 15. 6.  1999 ve Spolkovém sněmu po 

velmi dlouhých a složitých politických, ale i  společenských diskuzích. 

Nejzásadnější změnou bylo uplatňování principu ius soli  

(Geburtsortsprinzip) pro získávání německého občanství .  S  účinností 

nového zákona tak mohou děti  narozené cizincům v  Německu získat 

německé občanství, pokud alespoň jeden z  jeho rodičů žije ve Spolkové 

republice nepřerušovaně a trvale po dobu nejméně osmi let . Do konce 

roku 2003 z ískalo t ímto způsobem vedle občanství svých rodičů také 

občanství  německé 150 tisíc dětí zahraničních rodičů.
56

 Po dobu dětství 

si děti podrží obě občanství a s  dosažením plnoletosti se pak musí 
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rozhodnout, zda si ponechají  občanství zahraniční,  nebo německ é. Pokud 

se v tomto smyslu nevysloví, ztratí automaticky německý pas. 

V opačném případě, tedy pokud projeví vůli ponechat si německé 

občanství , musí prokázat, že se zřekly svého druhého občanství.  

Dále byla například zkrácena doba, po které si  cizinec žijí cí  

v Německu mohl zažádat o německé občanství. Z  původních 15 let byla 

doba, po kterou musí cizinec nepřerušovaně a trvale žít v  Německu, 

zkrácena na 8 let s  t ím, že žadatel prokáže znalost  německého jazyka a 

ústavy.  

Nová úprava byla často kritizovaná, zejména proto, že v  některých 

případech umožňovala mnohoobčanství . Navíc vyvolala i velký zájem 

médií a veřejnosti,  přestože se zdálo, že přistěhovalectví není od 

předchozí reformy tak aktuálním problémem. 12. 7.  2000 byla spolkovým 

ministrem vnitra, j ímž byl  v té době Otto Schily (SPD), vytvořena 

nezávislá komise pro imigraci , která měla zpracovat doporučení 

praktického řešení imigrační otázky. Tato nezávislá komise pod vedením 

Rity Süssmuthové vydala 4. 7.  2001 rozsáhlou zprávu „Řídit  

přistěhovalectví,  podporovat integraci“ (Zuwanderung gestalten, 

Integration fördern).  Zpráva formuluje čtyři základní předpoklady pro 

tvorbu nové poli tiky na poli  migrace:  

1.  Růst ekonomiky je stále závislejší na vědění a nových idejích, 

které vznikají z  interakce lidí různých původů  

2.  Obyvatelstvo Německa stárne, což má negativní dopady jak na 

pracovní trh,  tak na inovativnost  hospodářství .  

3.  Navzdory vysoké nezaměstnanosti existuje řada nízce i vysoce 

kvalifikovaných pracovních míst,  která nejsou obsazena.  

4.  V protikladu k pravicové tezi, že „Německo není imigrační zemí“, 

je Německo imigrační zemí de facto .
57

 

Na základě zprávy komise pro migraci  byl vytvořen návrh nové 

přistěhovaleckého zákona. V  březnu 2003 byl zákon schválen hlasy 
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vládnoucí koalice Zelených a SPD jak ve Spolkovém sněmu,  tak ve 

Spolkové radě. Hlasování však bylo opozicí zpochybněno a po stížnosti u 

Ústavního soudu bylo prohlášeno za neplatné. V  září 2003 byl zákon 

předložen společnému výboru Spolkové rady a Spolkového sněmu a po 

úpravách vzešlých z  dohadovacího řízení (Ve rmittlungausschuss) byl 

v polovině roku 2004 přijat.  Obtížný a zdlouhavý proces byl u konce a 

zákon tak mohl vstoupit v  platnost  1.  1.  2005.  

Zákon představuje zásadní reformu cizineckého práva. Ústřední 

myšlenkou je fakt, že Německo je přistěhovaleckou zem í, a tím pádem 

potřebuje účinné nástroje pro regulaci  migrace a stanovení jasných 

pravidel pro pobyt cizinců. Zákon je koncipován tak, aby jeden předpis 

upravoval příchod a pobyt cizinců a také otázky jejich zaměstnávání. To 

přináší výrazné zjednodušení legislativy,  protože doposud byly všechny 

tyto otázky upraveny zvláštním právním předpisem.  

Novým zákonem se zjednodušuje také pobytový status. Původní 

čtyři druhy pobytových oprávnění byly zredukovány na dvě:  

 Povolení k pobytu (Aufenthaltserlaubnis) je časo vě omezené, 

uděluje se studentům, pracovníkům, uprchlíkům a při slučování 

rodin. Jeho délka je omezená dobou, po kterou jeho nositel 

vykonává činnost nebo po kterou existuje důvod, proč mu bylo 

uděleno, nejdéle však na tři  roky, s možností prodloužení. Ved le 

prodloužení je možné povolení i zkrátit,  pokud výše zmíněný 

důvod dále neplatí . Při žádosti o prodloužení může být také nově 

přihlédnuto k účasti žadatele na integračních kurzech –  jeho 

neúčast  znamená negativní předpoklad pro potenciální  

prodloužení.  

 Povolení k usazení (Niederlassungserlaubnis). Povolení k usazení 

se uděluje na dobu neomezenou za předpokladu, že cizinec: je pět 

let držitelem povolení k pobytu, má zajištěno živobytí,  přispívá 

minimálně šedesát  měsíců na penzijní připojištění, nebyl v 

pos ledních třech letech odsouzen k trestu odnětí svobody vyšší než 
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šest  měsíců, má možnost vykonávat pracovní činnost , je schopen 

dorozumět se v německém jazyce, má základní znalosti právního a 

společenského prostředí v SRN a disponuje -li  dostatečným 

prostorem pro své žití,  popř.  své rodiny. Předposlední dvě 

predispozice se dokazují úspěšně ukončeným integračním 

kurzem.
58

 

V oblasti pracovní migrace je kromě běžného postupu možný 

zvláštní režim, který je určený pro „vysoce kvalifikované odborníky“ 

(vědce a specialisty ve vybraných oborech) a pro podnikatele, kteří 

investují  minimálně 1 milion euro a vytvoří alespoň 10 pracovních míst. 

Těmto dvěma skupinám je za splnění daných podmínek umožněno získat  

povolení k  usazení j iž po příchodu do Německa. Zároveň je umožn ěno 

usazení v  Německu i  absolventům německých vysokých škol.  

Z bezpečnostních aspektů jsou precizována ustanovení, která 

počítají s  vyhoštěním v  případě podezření z  přínáležitosti  k  teroristické 

skupině nebo v  případě tzv. „duchovních žhářů“, tedy osob 

podněcujících k  nenávisti, terorismu, porušování práv či pořádku nebo 

takové činy veřejně schvalujících.
59

 

Významná jsou také opatření v  oblasti integrace cizinců do 

německé společnosti . Dlouho zanedbávaná oblast dostala intenzivnější 

rámec opatření. Integračn í politika vychází z  předpokladu, že je to 

oboustranný proces s  rovnoměrnou účastí imigrantů a německé 

společnosti. Na jedné straně musí společnost umožnit rovný přístup 

k pracovnímu trhu a vzdělávacímu systému a nabídnout výhled získání 

občanství , imigranti  musí zvládnout německý jazyk a respektovat 

německé právo. Je kladen důraz na jazykovou a společenskou a kulturní 

integraci imigrantů do německé společnosti. Stát  poskytne všem 

přistěhovalcům minimální integrační nabídku –  kurzy německého jazyka 

v rozsahu 600 vyučovacích hodin a kurzy uvádějící imigranty do základů 

německého práva, kultury a dějin v  rozsahu 300 vyučovacích hodin. 
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Pokud cizinec nemá dostatečné znalosti, je pro něj účast na kurzu 

povinná. Neúčast může mít za následek ztrátu oprávnění k  pobytu, 

úspěšná účast naopak může zkrátit dobu čekání z  osmi na sedm let. Tento 

integrační program je jednotný pro všechny přistěhovalce, včetně 

přistěhovalců Německého původu.  
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5. Závěr 

Po druhé světové válce se Německo křižovatkou vln migrací  

miliónů lidí. Po uklidnění poválečné situace a nastartování 

hospodářského vzestupu se postupně Německo stalo významnou 

imigrační zemí. Zprvu vítaní hosté, kteří měli  pomoci nastartovat 

ekonomický rozmach, se postupem času proměnili v  problém číslo jedna.  

Od počátku totiž v  problematice imigrace chyběla jakákoliv 

koncepce. Původní představy, že zahraniční pracovníci  přicházejí  na 

omezenou dobu, se ukázaly z  velké části jako l iché. Lidé, kteří poznali 

život v  Německu, se nechtěli vracet do svých domovských zemí. Naopak. 

Německo  jim na základě práva slučování rodin umožnilo přivést za sebou 

své blízké.  

Po ukončení náboru pracovních sil se jedinou možností legálního 

přistěhování do Německa stalo azylové řízení. Tady zase bylo 

zneužíváno nadměrně liberálního článku 16 Základního z ákona, který 

zajišťoval azyl politicky pronásledovaným.  

 Již v  prvních desetiletích po konci náboru se projevila 

nesystematičnost imigrační polit iky a dlouhodobá nekoncepčnost. 

Zářným příkladem nesystémového řešení je systém finančních pobídek, 

které měly přimět v  Německu usazené cizince k  návratu.  

V osmdesátých letech se stala imigrační politika i politickým a 

společenským tématem. Oficiálními místy dlouhodobě ignorovaná 

problematika si stále žádala radikální řešení. Posledním impulsem bylo 

zhroucení východního bloku a otevření hranic na přelomu 80. a 90. let a 

rozpoutání válečného konfliktu v  bývalé Jugoslávii.  Počet žadatelů o 

azyl začal prudce narůstat.  

První zásadní pokus o komplexnější řešení problému přinesl až 

azylový kompromis z  roku 1993. Radikální  omezení azylového práva si  

dokonce vyžádalo změnu Základního zákona. I bolestná a dlouhá cesta 

k tomuto opatření ukazuje, jak citlivé toto téma v  Německu je.  
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Další významnou změnu přinesl  zákon o státním občanství z  roku 

1999, který výrazně zjednodušuje n aturalizaci cizinců. Navíc je poprvé 

v německé historii opuštěn princip ius sanguini ,  a německé občanství 

mohou získat i v  Německu narozené děti cizinců.  

Zatím poslední úpravu přinesl  rok 2005. Nový přistěhovalecký 

zákon výrazně zjednodušil druhy povolení k pobytu, sloučil několik 

oddělených právních úprav, které odděleně řešily různé oblasti cizinecké 

problematiky a poprvé se systematicky zabýval také integrací  cizinců.  

Imigrační a azylová politika se v Německu vyvinula do konkrétní  

podoby, reprezentované několika zákony. Ze země, která dříve přijímala 

ročně statisíce cizinců se stala země, která je velmi přísná a vybírá 

pečlivě,  koho do své země pustí či nikoliv. Německo se nyní snaží dbát 

více na zaručení práv v zemi j iž žijících cizinců a na jejich integ raci do 

majoritní společnosti .  
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6. Shrnutí 

Tématem této práce je imigrační a azylová politika Spolkové 

republiky Německo. Nejprve jsou nastíněny historické a politické 

předpoklady, které jsou výchozím bodem německého přístupu 

k přistěhovalecké otázce. Dále je podán stručný popis hlavních skupin 

imigrantu do Německa, včetně jejich pojmenování vycházejícího 

z německé terminologie. Ústřední částí práce je popis vývoje německé 

imigrační politiky od konce druhé světové války až po současnost 

s ohledem na strukturu imigrantů, její proměnu v  čase a příslušné právní 

pozadí.  
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7. Abstract 

This work deals with immigration and asylum policy of the Federal  

Republic of Germany. Firstly it  outlines the main historical and poli tical  

conditions which are the initial point of the Ger man approach to the 

matter of immigration. Next there is a brief description given concerning 

the main immigrant groups in Germany, including their denomination 

originating from German terminology. The key part of the work brings a 

description of the development of the German immigration policy from 

the end of the Word War II until present time with consideration on the 

structure of immigrants, its change in time and relevant legal 

background.  
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