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Abstrakt 

Bakalářská práce Dopad zákona „Občanské integrace v zahraničí“ na 

nizozemskou imigraci se věnuje Nizozemsku a jeho integračním zákonům. Nizozemsko si 

od roku 1998 prošlo velkou změnou a kompletně přehodnotilo svůj přístup k imigraci a 

integraci přistěhovalců. Přestalo vyznávat multikulturní přístup a vydalo se novým 

směrem, který podporuje občanskou integraci. Práce je zaměřena zejména na zákon o 

Občanské integraci v zahraničí, který byl zaveden v roce 2006 jako nové opatření pro 

integraci přistěhovalců. Hlavní podstatou zákona je splnění určitých podmínek a úspěšné 

složení integrační zkoušky ještě před příjezdem do Nizozemska. Tento zákon byl prvním 

svého druhu v Evropě a měl omezit imigraci určitých skupin přistěhovalců. Z tohoto 

důvodu jakožto integrační zákon zasahuje taktéž do nizozemské imigrace. První část práce 

je věnována imigraci do Nizozemska, jejich přístupu k přistěhovalcům a vývoji 

integračních politik do roku 2006. Druhá část se zabývá přímo zákonem o Občanské 

integraci v zahraničí a jeho vývojem. Stěžejní částí práce je výzkum založený na 

statistikách, jehož cílem je určit do jaké míry a jakým způsobem tento integrační zákon 

zasahuje do imigrace. Práce dochází k závěru, že nizozemský integrační zákon ovlivňuje 

nizozemskou imigraci a že jeho vlivem dochází k jejímu omezení.  

 

Abstract  

The bachelors thesis Impact of the "Civic Integration Abroad" Act on Dutch 

Immigration is dedicated to the Netherlands and its integration laws. The Netherlands has 

gone through a big change since the year 1998 and it has completely revised its approach 

to immigration and integration of incomers. It has stopped adhering to the multicultural 

approach and has gone in an entirely new direction, which supports a civic integration. 

This work is particularly focused on the law of Civic Integration Abroad, which was 

introduced in 2006 as a new measure for the integration of immigrants. The main essence 

of the law is to meet certain conditions and a successful passing of an integration test 

before arrival to the Netherlands. This law was the first of its kind in Europe and it was 

intended to restrict the immigration of certain groups of newcomers. For this reason, as an 

integration law, it also intervenes in Dutch immigration. The first part of the work is 

dedicated to the immigration to the Netherlands, to Dutch approach to immigrants and to 

the development of new integration policies until year 2006. The second part deals directly 



 

 

 

with the act on Civic Integration Abroad and its development. The main part of the work is 

research, which is based on statistics and its aim is to determine how and to what extent 

this integration law interferes with the immigration. The thesis concludes that the Dutch 

integration law affects Dutch immigration and that its influence leads to the reduction of 

immigration. 
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Úvod 

Nizozemsko patří mezi země, které mají velmi silnou imigrační historii. 

V minulosti bylo taktéž známé svým otevřeným přístupem k imigrantům a multikulturním 

modelem. Nizozemsko se tak stalo vyhledávaným cílem pro imigranty z celého světa. 

Tento liberální přístup se však postupně začal měnit, zejména začátkem nového tisíciletí. 

Od roku 1998 vzniklo v Nizozemsku hned několik nových zákonů, které stanovují 

přísnější podmínky pro imigranty z tzv. nezápadních zemí. Mezi těmito zákony je i zákon 

o Občanské integraci v zahraničí, kterým se tato práce zabývá.  

Zákon o Občanské integraci v zahraničí vznikl v roce 2006 jako nový způsob, jak 

integrovat cizince do nizozemské společnosti. Jeho hlavním cílem je naučit přistěhovalce 

základním znalostem nizozemské kultury ještě před jejich vstupem do země. K prokázání 

jejich znalostí byla sestavena speciální zkouška, jejíž složení jim má umožnit získání 

povolení ke vstupu a dočasnému pobytu. Zavedení takovéto zkoušky znamenalo, že 

Nizozemsko získalo nástroj, který umožňuje kontrolovat a regulovat imigraci. Tato 

bakalářská práce se tímto zákonem samotným zabývá a snaží se zjistit, do jaké míry může 

integrační zákon zasahovat do imigrace a zda ji může nějakým způsobem omezit.  

Práce je rozdělena do tří hlavních kapitol. V úvodní části práce jsou vymezeny 

základní pojmy, které souvisí s migrací, imigrační politikou a jednotlivými integračními 

modely. Dále je v této kapitole vymezené téma práce a přesně stanoveno, čím se bude 

zabývat a co již není její součástí. V druhé kapitole je přiblížen historický vývoj imigrace 

do Nizozemska od konce 2. světové války a proměna nizozemských integračních politik, s 

kterými se postupně měnil i přístup, který vyznávali k imigrantům. Tato kapitola je 

důležitým prvkem k porozumění nizozemské situace a osvětlení, proč se Nizozemsko 

rozhodlo pro takováto opatření. Poslední třetí kapitola je zaměřena na zákon samotný a 

jeho obsah. Její součástí je taktéž stěžejní část práce, která se věnuje porovnání statistik a 

vývoji v imigraci v období před a po zavedení zákona. Závěrečná část práce obsahuje 

shrnutí informací, vyhodnocení výsledků výzkumné části a vyvrácení či potvrzení 

stanovené výzkumné otázky. 
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1 Teoreticko-metodologická východiska 

Tato kapitola objasňuje výzkumný rámec celé práce. Je v ní popsána metodologie 

a stanovena výzkumná otázka, v této části se taktéž nachází časové a teritoriální vymezení. 

Druhá podkapitola zahrnuje přehled literatury, popis práce se zdroji a stanovuje, jakým 

způsobem práce zapadá do akademické debaty. V poslední teoretické části jsou vymezeny 

základní pojmy týkající se migrace, imigrace a integrace. Součástí této podkapitoly je také 

vymezení tématu, které přesně určuje, co je a není součástí daného výzkumu.  

1.1 Metodologie 

Předmětem práce je jednopřípadová studie zaměřena na Nizozemsko, zákon o 

Občanské integraci v zahraničí a jeho vliv na imigraci do Nizozemska. Bakalářská práce 

zkoumá zákon samotný, jeho obsah a taktéž jakým způsobem jakožto integrační zákon 

zasahuje do imigračních procesů. Cílem práce je zjistit, zda a jakým způsobem tento zákon 

ovlivnil imigraci do Nizozemska.  

Práce je kvalitativní obsahovou analýzou dokumentů primární i sekundární 

povahy, které jsou podrobněji rozebrány v následující podkapitole. Zabývá se jen 

Nizozemskem a přistěhovalci, kteří se ucházejí o dlouhodobý pobyt. Nizozemsko bylo 

vybráno jakožto země, která má dlouhodobou zkušenost s imigrací a především proto, že 

jako první z evropských zemí zavedla integrační opatření, která probíhají v zahraničí před 

samotným příchodem cizince do země. Časově je zaměřená zejména na dění před a po roce 

2006, kdy byl zaveden zákon o Občanské integraci v zahraničí. Hlavní zkoumané období 

započíná rokem 2004 a končí okolo roku 2016. Rok 2004 byl vybrán tak, aby byly vidět 

přímé změny, které nastaly bezprostředně po zavedení zákona, rok 2016 je použit z toho 

důvodu, že během roku 2015 byly v zákoně učiněny poslední změny, které mohly jeho vliv 

nějakým způsobem ovlivnit. 

1.2 Práce se zdroji a přehled akademické debaty 

Zpracování této práce vychází z kompilace sekundárních zdrojů a zejména 

z kvantitativní i kvalitativní analýzy primárních pramenů. Nejprve byla provedena analýza 
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relevantní sekundární literatury. Ke zpracování kontextu a zákona samotného byly použity 

převážně zdroje psané v anglickém jazyce. Jedná se zejména o odborné články. Pro práci 

jsou stěžejní dva texty od autora Christiana Joppkeho, Beyond national models: Civic 

integration policies for immigrants in Western Europe
1
 a Transformation of Immigrant 

Integration, Civic Integration and Antidiscrimination the Netherlands, France, and 

Germany
2
, v kterých se Joppke vyjadřuje k novým integračním zákonům a nové 

nizozemské anti-imigrační politice. Dle jeho názoru je zákon o Občanské integraci 

v zahraničí nejdrastičtějším opatřením v jejich novém přístupu. Také autorka Saskia 

Bonjour ve svém článku Between Integration Provision and Selection Mechanism. Party 

Politics, Judicial Constraints, and the Making of French and Dutch Policies of Civic 

Integration Abroad
3
stojí za názorem, že tento zákon byl vymyšlen jako nástroj, který nemá 

pomoci nejen s integrací cizinců, ale taktéž je používán k omezení imigrace a určité 

selekci. O explicitním spojení mezi imigrační a integrační politikou, které vzniklo 

zavedením zákona, jsou přesvědčeni i autoři článku Integration from abroad? Perception 

and impacts of pre-entry tests forthird country nationals
4
. 

 Právě na základě této diskuze vznikla tato práce, která se v hlavní části skládá ze 

zpracovaných statistik nizozemských ministerstev, aby ověřila, zda tato tvrzení a 

předpoklady jednotlivých autorů jsou oprávněná a potvrdila či vyvrátila, jak moc je zákon 

o Občanské integraci v zahraničí selektivní vůči migrantům a jak moc zasahuje do 

imigrace samotné. Nizozemské statistiky jsou jakožto primární zdroje vedeny 

v nizozemštině a jsou k nalezení převážně na stránkách ministerstva bezpečnosti a 

spravedlnosti, které poskytuje imigrační a naturalizační služby
5
. Dalším hlavním zdrojem 

jsou statistiky zpracované ministerstvem sociálních věcí a zaměstnanosti. Mnoho informací 

taktéž pochází z nizozemských webových stránek, které jsou vedeny přímo pro imigranty 

nizozemskou vládou
6
. 

                                                 

1
 Joppe Christian, „Beyond national models: Civic integration policies for immigrants in Western Europe,“ 

West European Politics 30, č. 1 (22. ledna, 2007): 1-22. 
2
 Joppke Christian, „Transformation of Immigrant Integration: Civic Integration and Antidiscrimination in 

the Netherlands, France and Germany,” World Politics 59, č. 2 (leden, 2007): 243-273. 
3
 Bonjour Saskia, „Between Integration Provision and Selection Mechanism. Party Politics, Judicial 

Constraints, and the Making of French and Dutch Policies of Civic Integration Abroad,“ European Journal of 

Migration and Law12 (2010): 299-318. 
4
 Duyvendak J. W., P. W. A. Scholten, „Beyond the Dutch ‚Multicultural Model‘ The Coproduction of 

Integration Policy Frames in The Netherlands,“ Journal of International Migration and Integration 12 

(srpen, 2011): 331-348. 
5
 „Annual reports,“ Ministry of Security and Justice: Immigration and Naturalisation Service, 

https://ind.nl/en/news/Pages/Annual-report-2019-number-of-applications-increases-sharply.aspx.  
6
 „Immigration to the Netherlands,“ Goverment of the 
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V českém prostředí se tématem integračních politik zabývají zejména autoři 

Andrea Baršová a Pavel Barša. Jejich kniha, jejíž název je Přistěhovalectví a liberální stát: 

imigrační a integrační politiky v USA, západní Evropě a Česku7, byla v rámci této práce 

použita k teoretickému zpracování tématu migrace. Dalším nápomocným zdrojem 

v českém jazyce byly webové stránky MigraceOnline
8
. Téma Nizozemsko je však 

detailněji zpracováno pouze v jiných kvalifikačních pracích. Autoři v nich probírali např. 

současnou krizi multikulturalismu
9
 či porovnávali nizozemské integrační politiky s jinými 

státy včetně České republiky
10

. Nikdo se však nezabýval přímo zákonem o Občanské 

integraci v zahraničí a nezkoumal jeho vliv na nizozemskou imigraci. Z tohoto důvodu 

vznikla tato bakalářská práce, aby doplnila chybějící českou literaturu týkající se debaty na 

dané téma. 

1.3 Teoretická část 

Vymezení pojmů pro práci týkající se imigrace je velmi důležité, neboť je potřeba 

terminologii pro účely této práce sjednotit, jelikož každá literatura či země může používat 

názvy jako je imigrace, integrace, imigrační a migrační politiky jiným způsobem. Základní 

pojmy jsou zde sjednoceny podle Baršové a Barši a také názvů, které používá české 

ministerstvo vnitra. 

Prvním základním termínem je název policy (politika/y). Tento název je používán 

pro soubory cílů nebo opatření, která jsou zavedena a prosazována přímo ze strany státní 

moci. Migrační politiky jsou tedy politiky, které slouží k přímé či nepřímé regulaci a řízení 

pohybu lidí přes mezinárodní hranice. Slouží taktéž jako nástroj usměrňující legální 

migraci a dává možnosti k řešení a prevenci nelegální migrace. Pod tuto politiku také 

spadá vydávání pasů a víz. Dalším důležitým pojmem jsou imigrační politiky, které 

upřesňují a stanovují, kteří cizinci se mohou dlouhodobě či trvale usadit v hostitelské zemi. 

Taktéž stanovují podmínky, jaké musí jednotlivci splnit, aby jim to bylo umožněno, což 

znamená, že se zabývají taktéž regulací vstupu do země. Poslední jsou integrační politiky, 

                                                                                                                                                    

Netherlands, https://www.government.nl/topics/immigration-to-the-netherlands. 
7
 Baršová Andrea, Pavel Barša, Přistěhovalectví a liberální stát: Imigrační a integrační politiky v USA, 

západní Evropě a Česku (Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2005). 
8
 „Migraceonline.cz,“ https://migraceonline.cz/cz/.  

9 
Komárek, Martin, „‚Současná‘ Krize Multikulturalismu V Nizozemsku.“ (Bakalářská práce, Univerzita 

Karlova, 2012).
 

10
 Hetényiová, Jana. „Comparison Of Immigrant Integration Politicies In The Netherlands And The Czech 

Republic.“ (Diplomová práce, Univerzita Karlova, 2011). 
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jejichž úkolem je podpořit začlenění přistěhovalců. Tyto politiky se zaměřují zejména na ty 

aspekty, kterými se přistěhovalci liší od většinové společnosti. Takovéto aspekty jsou např. 

jazyk, reálie, základní instituce nebo národní hodnoty. Integrační politiky se současně 

proplétají převážně s těmi imigračními. Politiky integrace ze zahraničí, které jsou 

studované v této práci, se pohybují na rozmezí politik integračních a imigračních. Součástí 

práce již nejsou politiky azylové, neboť se jedná o velmi specifický režim migračních 

politik.
11

 

Momentálně existují dva základní integrační modely, jedním z nich je model 

multikulturní (pluralistický), v němž je prosazováno, že jednotlivé skupiny mají soužít 

v rámci širšího politického celku. Druhým modelem je asimilační přístup, v kterém jsou 

přistěhovalci vedeni k asimilaci do státní kultury a ke kolektivní příslušnosti. Jednotlivci 

jsou pak bráni jako stálí a rovnoprávní členové společnosti. Nizozemsko bylo součástí 

multikulturního modelu, momentálně, však prosazuje místo skupinové diverzity spíše 

individuální občanskou integraci, což naznačuje jejich přesun spíše k asimilačnímu 

modelu.
12

 Pojem občanská integrace je definován jako způsob integrace, v které se klade 

důraz na občanské dovednosti jednotlivých imigrantů. Tyto dovednosti zahrnují např. 

znalost jazyka hostitelské země, povědomí o její historii, kultuře, pravidlech a porozumění 

demokratickým liberálním hodnotám. Nabývání těchto znalostí je podporováno využitím 

různých nástrojů, jako jsou kurzy, integrační zkoušky nebo smlouvy. Tyto nástroje pak 

mohou být používány jako podmínky při získávání občanství, udělení povolení k trvalému 

pobytu nebo vstupu do země. Tyto podmínky mají připravit přistěhovalce na život v zemi a 

dopomoci mu k začlenění do společnosti.
13

 Občanská integrace v zahraničí je způsobem 

občanské integrace, která však probíhá ještě před vstupem do hostitelské země.
14

 

Pro tuto práci je taktéž důležitý pojem imigrant, který je podle ministerstva vnitra 

ČR definován jako „cizinec, přicházející do země za účelem pobytu dlouhodobějšího 

charakteru“
15

. V práci se taktéž často vyskytuje pojem imigranti z nezápadních zemí, tento 

pojem je používán převážně v anglické literatuře, která se týká imigrace do Nizozemska a 

                                                 

11
 Baršová a Barša, „Přistěhovalectví a liberální stát,“ 9-10. 

12
 Ibid., 36-41. 

13
 Goodman Sara Wallace,  Matthew Wright. „Does Mandatory Integration Matter? Effects of Civic 

Requirements on Immigrant Socio-Economic and Political Outcomes.” Journal of Ethnic & Migration 

Studies 41, č. 12 (říjen 2015): 1886.  
14

 „Podporují povinné kurzy občanské integrace v západní Evropě opravdu integraci?,“ Migraceonline.cz, 

https://migraceonline.cz/cz/e-knihovna/podporuji-povinne-kurzy-obcanske-integrace-v-zapadni-evrope-

opravdu-integraci. 
15

 „Slovníček základních pojmů z oblasti migrace,” Odbor azylové a migrační politiky MVČR, 

https://www.mvcr.cz/migrace/clanek/slovnicek-pojmu.aspx 
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autoři tak nazývají imigranty ze zemí mimo EU/EHP a Austrálii, Japonsko, Monako, 

Kanadu, Nový Zéland, Jižní Korea, Švýcarsko a USA. Občané těchto států se také nemusí 

zúčastnit integrační zkoušky v zahraničí, proto je pojem důležitý pro tuto práci.
16

 

Bakalářská práce se tedy zabývá jen imigranty z nezápadních zemí a nebere 

v potaz uprchlíky („osoba, která splňuje definiční znaky uprchlíka ve smyslu Ženevské 

úmluvy. V ČR je osoba, které bylo přiznáno postavení uprchlíka, označována jako 

azylant“)
17

 či azylanty („cizinec, kterému byl udělen azyl, a to po dobu platnosti 

rozhodnutí o udělení azylu“)
18

, zabývá se pouze imigranty, kteří oficiálně zažádali o 

povolení k pobytu. Hlavní výzkumná část práce je pak zaměřena jen na imigranty, kteří 

přicházejí do Nizozemska za účelem sjednocení nebo formace rodiny, protože právě jich se 

výslovně týká zákon, který je hlavním předmětem zkoumání.  

                                                 

16
 Použito v: Strik Tineke, Maaike Luiten, Ricky van Oers, „Country Report The Netherlands: Integration 

and Naturalisation tests: the new way to European Citizenship,“ Radboud University Nijmegen Netherlands: 

Centre for Migration Law (listopad, 2010).  

Entzinger Han, „Changing the rules while the game is on: From multiculturalism to assimilation in the 

Netherlands,“ in Migration, Citizenship, Ethnos: Incorporation Regimes in Germany, Western Europe and 

North America, ed. Y. Michal Bodemann & Gökçe Yurdakul, Eds. (New York: Palgrave MacMillan, 2006), 

121-144. 
17

 MVČR, „Slovníček základních pojmů.“ 
18

 Ibid.  
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2 Nizozemsko a migrace  

Tato kapitola se zabývá převážně kontextem v rámci nizozemské imigrace a 

integračních politik. Součástí první části je popis imigrace do Nizozemska, která přicházela 

v několika vlnách, které postupně ovlivňovaly vývoj společnosti a její přístup 

k imigrantům. V druhé části je popsán vývoj integračních politik, které byly uplatňovány 

vůči imigrantům od začátku druhé poloviny 20. století, jejich proměna a změny, které 

vedly k přesunu od multikulturalismu k celkem přísným integračním zákonům, mezi které 

patří i zákon o Občanské integraci v zahraničí, na který je práce zaměřena ve své hlavní 

analýze v další kapitole. 

2.1 Migrace do Nizozemska ve 20. století 

Po druhé světové válce bylo Nizozemsko zejména zemí emigrace. Emigrace byla 

dokonce podporována oficiální emigrační politikou nizozemské vlády. Mnoho 

nizozemských občanů emigrovalo do tehdy typických přistěhovaleckých zemí, jakými byly 

Austrálie, Kanada, Nový Zéland nebo Jižní Afrika. Mezi roky 1946 a 1969 opustilo 

Nizozemsko až půl milionu rodilých Nizozemců.
19

 

Imigrace do Nizozemska postupně začala s rokem 1949. Přistěhovalectví do 

Nizozemska se dá rozdělit do pěti vln, které postupně přicházely v průběhu druhé poloviny 

20. století. Ta první vlna začala právě v roce 1949, kdy Nizozemsko zažilo velký příliv 

navrátilců z nizozemské východní Indie, což je dnešní Indonésie, když byla formálně 

uznána její nezávislost.
20

  

Druhá vlna započala v 60. letech, a právě ta se stala v budoucnu tou 

nejpodstatnější. Tehdy byl zaveden nový imigrační model s příchodem tzv. hostujících 

pracovníků ze středomoří. Jak už samotný termín hostující pracovník napovídá, tak se u 

těchto imigrantů očekávalo, že v Nizozemsku zůstanou pouze dočasně a po dokončení 

práce se navrátí zpět do země svého původu. Počátkem 60. let byly hlavními vysílajícími 

zeměmi zejména Španělsko, Itálie a Portugalsko. O něco později dorazilo velké množství 

                                                 

19 
Ersanilli Evelyn, „Country Profile: Netherlands,” Focus Migration, č. 11 (listopad, 2014): 2. 

20 
van Meeteren Masja, Godfried Engbersen, Rianne Dekker, Erik Snel, „Destination Netherlands. History of 

immigration and immigration policy in the Netherlands,“ Netherlands Economic:  Social and Environmental 

Issues (leden, 2013): 114. 
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pracovníků také z Maroka a Turecka.
21

  

Formální nábor hostujících pracovníků skončil v roce 1973 s počátkem ropné 

krize. Někteří hostující pracovníci se tehdy vrátili do svých zemí, ale někteří se rozhodli 

zůstat, a to zejména Maročané a Turci. Jejich imigrace pokračovala i nadále, přestože 

model hostujících pracovníků byl v této době již opuštěn. Noví imigranti začali přicházet 

individuálně, někteří i nelegálně, a to zejména z důvodu sjednocení rodiny. Později vznikl 

také trend, kdy si mladí imigranti druhé generace začali přivádět partnery ze zemí svého 

původu, což vytvořilo další velký tok imigrace, jehož účelem je formace rodiny.
22

  

Třetí imigrační vlna přišla s rokem 1975, kdy byla vyhlášena nezávislost 

Surinamu, bývalé nizozemské kolonie v jižní Americe. V následujících letech do 

Nizozemska odešlo okolo 300 tisíc obyvatel ze Surinamu, což byla téměř třetina jejich 

celkového počtu. Do této vlny se také řadí postkoloniální migrace z 80. let, kdy začali ve 

větších počtech do Nizozemska přicházet obyvatelé Nizozemských Antil. Vzhledem k 

tomu, že Nizozemské Antily byly stále součástí Nizozemska, byli Antilané jeho občany a 

měli do země volný přístup. 
23

 

Čtvrtou a velice významnou vlnu tvořili žadatelé o azyl. Do konce 80. let jich do 

Nizozemska přišlo relativně málo, to se však změnilo příchodem 90. let, a to zejména kvůli 

válkám v bývalé Jugoslávii. V období mezi roky 1990 a 2001 se tak počet uprchlíků 

výrazně zvýšil. V letech 1991-1992 požádalo o azyl v Nizozemsku ročně přibližně 21 000 

osob. Tento počet se v letech 1999-2000 zvýšil přibližně na 43 000. V průběhu tohoto 

období žádali o azyl uprchlíci především ze zemí, jako je bývalá Jugoslávie, bývalý 

Sovětský svaz, Turecko, Afghánistán, Irák, Írán, Srí Lanka, Angola, Somálsko a Sierra 

Leone. Na počátku 90. let byla schválena téměř polovina žádostí. Později se míra 

schvalování žádostí o azyl snížila na 10-12 %. Ne všichni odmítnutí žadatelé o azyl však 

odcházejí ze země. Odhaduje se, že asi 20 % všech odmítnutých lidí zůstává 

v Nizozemsku.
24

  

Poslední vlna imigrace do Nizozemska je založena na neustálém přílivu 

přistěhovalců z jiných západních zemí, zejména ze států EU.
25

 Podrobnější přehled o EU 

migraci poskytuje kapitola 3.2.1 Proměna nizozemské migrace od 90. let, ve které popisuje 

vliv migrace zemí EU na vývoj celkové migrace do Nizozemska, a to v kontextu zákona o 

                                                 

21 
Ersanilli, „Country Profile: Netherlands,” 2. 

22
 Ibid., 2.  

23 
van Meeteren, Engbersen, Dekker, Snel, „Destination Netherlands,“ 116. 

24 
Ibid., 116. 

25 
Ibid., 117. 
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integraci ze zahraničí. Samotná migrace ze zemí EU ale dále není předmětem této 

bakalářské práce, jelikož se na ní tato integrační opatření nevztahují. 

2.2 Proměna integračních politik Nizozemska 

 Již v 50. letech existovaly první integrační politiky, které povzbuzovaly 

zejména osoby, které přišly v rámci repatriace z Indonésie k tomu, aby se přizpůsobily 

nizozemské společnosti. Tyto osoby už však byly částečně obeznámeny s nizozemskou 

kulturou i ve své zemi původu, proto byla tato opatření omezená a zaměřovala se převážně 

jen na oblast sociální politiky.
26

  

 Později v 60. a 70. letech hráli velkou roli ve vývoji Nizozemska a jeho 

integračního systému zejména hostující pracovníci. Jelikož byl jejich pobyt v Nizozemsku 

považován za dočasný, jak ze strany úřadů, tak i ze strany imigrantů, tak nebylo vyvinuto 

žádné úsilí na podporu jejich integrace. Imigranti byli spíše vybízeni, aby si zachovali svou 

vlastní kulturní identitu, aby neměli žádný problém se integrovat zpět do společnosti ve své 

zemi původu po jejich návratu. Jedním z významných projevů tohoto přístupu bylo např. 

zavedení výuky mateřského jazyka pro děti imigrantů v nizozemských základních školách 

v roce 1974. Úřady taktéž umožnily imigrantům založení vlastních sdružení a orgánů.
27

 

 Tento přístup nebyl pro Nizozemsko nic nového. Vytváření samostatných 

zařízení založených na různých identitách komunity má v Nizozemsku dlouhodobou 

tradici, různé náboženské a ideologické komunity měly své vlastní institucionální 

uspořádání, jako jsou školy, nemocnice, organizace sociální podpory, noviny, odbory, 

politické strany a dokonce i rozhlasové a televizní vysílání. Tento systém je součástí tzv. 

pilarizace. Každá komunita neboli „pilíř“ (např. katolíci, protestanti, židé, socialisté, 

liberálové) si mohla zřídit své vlastní instituce, které byly z velké části financovány státem. 

Stát sám zůstal neutrální, protože byl povinen se všemi komunitami zacházet stejně. V 

rámci svých institucí měly komunity přiměřenou volnost při vytváření vlastních opatření, 

která jim umožňovala zachovat jejich specifickou identitu a „emancipovat“ jejich členy. 

Tento přístup byl založen na principu tzv. suverenity ve vlastním kruhu, která se dá vyložit 

jako „žít odděleně, pohromadě“. Sjednocujícím prvkem této institucionalizované 

                                                 

26 
Zincone Giovanna, Rinus Penninx, Maren Boekert, Migration policymaking in Europe: the dynamics of 

actors and contexts in past and present (Amsterdam: Amsterdam University Press, IMISCOE research, 

2011): 132.  
27 

Ibid., 134-143.  
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společnosti byly elity, zástupci všech pilířů se pravidelně scházeli, aby diskutovali otázky 

společného zájmu a budovali koalice, které byly nezbytné pro rozhodování v rámci 

většiny.
28

 

Od konce 60. let se začala pilarizace z Nizozemska pomalu vytrácet s postupnou 

sekularizací a vyšší vzdělaností společnosti. Přesto se věřilo, že tento přístup, který pro 

obyvatelstvo už nefunguje, by mohl být dobrý pro imigranty, kteří byli vnímáni jako 

zásadně odlišní a jako lidé, kteří potřebují emancipaci. Ze začátku byla podpora 

institucionální separace odůvodněna odvoláním se na dočasný pobyt imigrantů. Toto 

přesvědčení vydrželo až do roku 1980, institucionální samostatnost však přetrvávala i poté, 

co nizozemská vláda uznala, že většina imigrantů v Nizozemsku zůstane.
29

  

Novou cestou, kterou Nizozemsko zvolilo, se tak stal přístup, kdy byla zvolena 

podpůrná opatření, která měla zajistit podporu rovného zacházení a emancipace tak, aby 

byla zachována kulturní identita jednotlivých komunit. Imigranti byli označeni za etnické 

menšiny a politika, která byla vůči nim uplatňována, se nazývala politika menšin. Politika 

etnických menšin byla zaměřena na konkrétní kulturní nebo etnické menšiny v nizozemské 

společnosti. Řídila se předpokladem, že zlepšení společensko-kulturního postavení 

migrantů by také zlepšilo jejich sociální a ekonomickou pozici. Cílem bylo bojovat proti 

diskriminaci a sociálně-ekonomické deprivaci a podporovat společensko-kulturní 

emancipaci těchto menšin.
30

 Tyto zásady nebyly vyvinuty k oslavám všech druhů 

kulturních rozdílů. Vůbec nezahrnovaly bohaté migranty, ale jen ty, kteří byli sociálně-

ekonomicky velmi slabí, a dokonce i v této kategorii pouze ty etnické skupiny, pro které 

nizozemská vláda cítila zvláštní historickou odpovědnost.
31

 Úřady a drtivá většina 

populace byly přesvědčeny, že to je ten nejlepší způsob, jak docílit emancipace imigrantů. 

Existovali však i kritici, kteří tvrdili, že zdůraznění etnických rozdílů by mohlo vést k 

jejich přetrvávání a mohly by se stát překážkou, která by imigrantům bránila 

v socializaci.
32

  

V 80. letech nebyl pojem multikulturalismus tak běžný jako dnes. Nizozemská 

vláda ho nikdy nepoužila. Zpětně však lze politiku menšin z 80. let označit za 

multikulturní. V roce 1989 Vědecká rada pro vládní politiku (WRR)
33

, zveřejnila zprávu, 

                                                 

28 
Entzinger, „Changing the rules while the game is on,“ 3. 

29
 Ibid., 4. 

30
 Ibid., 4. 

31 
Duyvendak, Scholten, „Beyond the Dutch ‚Multicultural Model‘,“ 338. 

32
 Entzinger, „Changing the rules while the game is on,“ 4.  

33 
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 
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která uvedla, že politika menšin nebyla schopna zabránit nezaměstnanosti přistěhovalců, 

jenž vzrostla na alarmující úroveň. V 80. letech proběhla restrukturalizace nizozemského 

hospodářství, jejíž důsledkem bylo, že najednou velké množství nízce kvalifikovaných 

dělníků bylo bez práce, přičemž mnoho z nich bylo přistěhovaleckého původu. Do konce 

desetiletí byla více než třetina všech Turků a Maročanů v Nizozemsku nezaměstnaných.
34

 

Stávající model byl tedy odsouzen, protože se příliš soustředil na kulturu a morálku a 

inklinoval k tomu, aby menšiny byly příliš závislé na státních zařízeních. Na základě toho 

vznikla tzv. integrační politika, která zdůrazňovala převážně sociálně-ekonomickou účast 

přistěhovalců jako občanů. Podpora dobrého a aktivního občanství se stala primárním 

politickým cílem. Stimulovala přistěhovalce k tomu, aby splňovali svá občanská práva i 

povinnosti a stali se ekonomicky nezávislými členy společnosti.
35

 

Tento model vydržel téměř do přelomu tisíciletí, kdy se nizozemský integrační 

přístup stal jednou z hlavních politických otázek a byl označen za národní tragédii.
36

 Tehdy 

vyšla na povrch skutečná situace, ve které se imigranti nacházeli. Prvním z nich byla míra 

nezaměstnanosti. Ta u imigrantů ze zemí mimo EU byla i přes značnou fluktuaci v 

posledních sedmi letech minimálně třikrát vyšší než u domácích obyvatel, v roce 1999 

dokonce 5,4krát. V roce 1999 byla v Nizozemsku výdělečně činná pouze jedna třetina 

(33,7 %) cizinců ze zemí mimo EU, přičemž zbytek nebyl na trhu práce vůbec (jako 

mnoho muslimských žen), nebo byl závislý na sociálních dávkách. V roce 1998 bylo v 

oblasti sociální péče přihlášeno 47 % osob přistěhovaleckého původu, z čehož bylo 20 % 

z nezápadních zemí, což je desetkrát více než u nizozemského obyvatelstva. Ve stejném 

roce byla taktéž míra předčasného ukončování školní docházky 2,5krát vyšší u 

přistěhovalců než u nizozemských dětí (19 % a 8 %), i navzdory dvojnásobnému státnímu 

financování etnické menšiny. Míra předčasného ukončování školní docházky byla 

obzvláště špatná u dvou nizozemských etnických skupin: Maročanů (39 %) a Turků 

(35 %). Rezidenční segregace se stala taktéž velkým problémem, neboť byla v 

Nizozemsku extrémně vysoká. Například v Amsterdamu a Rotterdamu byla míra 

přistěhovalců vyšší než dvě třetiny. Situace v nizozemských věznicích to jen podtrhovala, 

32 % nizozemské vězeňské populace byli v roce 1997 cizinci. Pokud se vezme v úvahu 

podíl cizinců na obyvatelstvu, tak měli opravdu nadměrné zastoupení, neboť bylo 6,3krát 

                                                 

34 
Entzinger, „Changing the rules while the game is on,“ 4-5. 

35 
Duyvendak, Scholten, „Beyond the Dutch ‚Multicultural Model‘,“ 339. 

36 
Ibid., 339. 
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vyšší než podíl nizozemských obyvatel, toto číslo bylo nejvyšší v celé Evropě.
37

 

Tou dobou začal asimilační obrat s novou integrační politikou. Ta zdůrazňovala 

společné občanství, což znamenalo, že jednota společnosti musí být nalezena v tom, co 

mají její členové společného (například společný jazyk, nebo že každý dodržuje základní 

nizozemské normy).
38

 Základem pro tyto změny byl zákon O občanské integraci nových 

přistěhovalců (Wet Inburgering Nieuwkomers, WIN) z roku 1998. WIN zavazuje většinu 

nově příchozích ze zemí mimo EU k účasti na 12měsíčním integračním kurzu, který se 

skládá z 600 hodin výuky nizozemského jazyka, občanského vzdělávání a přípravy na trh 

práce.
39

 Zdůrazňoval převážně vlastní odpovědnost přistěhovalce. Každý kurz obsahoval 

test na začátku a na konci, pouze aby bylo možné měřit pokrok, který účastník učinil.
40 

Když byl WIN zaveden, tak za nedodržení byly uloženy finanční sankce, které byly 

relativně malé a odpovědné administrativní správy je téměř nikdy nevynucovaly. Navíc se 

jednalo o státem placenou službu, která měla přimět imigranty k práci, pomoci jim učit se 

nizozemsky a učinit z nich fungující členy nizozemské společnosti. Povinnost splnit kurzy 

tedy byla jen pouhým trikem, jak rozšířit jejich dosah a zajistit, aby stát poskytoval 

dostatek kurzů přijatelné kvality.
41 

 

Další obrat přišel po roce 2002. Tento rok představoval jeden z 

nejkontroverznějších v nizozemské politice od druhé světové války. Po útocích z 11. září v 

New Yorku v roce 2001 byla na vzestupu populistická pravicová strana Lijst Pim Fortuyn 

(LPF), jejíž zakladatel Pim Fortuyn byl v roce 2002 zavražděn, krátce před parlamentními 

volbami. Vražda zapříčinila dramatický volební obrat směrem k Fortuynově straně, která 

se po volbách stala součástí vlády. Tato vláda se rozhodla přeformulovat zákon z roku 

1998, jehož výsledky označila za zklamání. Byla zřízena parlamentní komise, která 

vyhodnotila výsledky integračních politik. Ve své zprávě z roku 2004 komise dospěla k 

závěru, že integrace mnoha cizinců byla úspěšná, ale zůstává otázkou, do jaké míry to bylo 

důsledkem prosazované integrační politiky. Komise rovněž dospěla k závěru, že pouze 

malé procento účastníků integračních kurzů dosáhlo úrovně jazyka A2, což je úroveň 

požadována WIN. Komise však toto selhání nepovažovala za důkaz neochoty 

přistěhovalců integrovat se, ale spíše poukázala na faktory selhání, jako je pomalý vývoj 

kurzů a existence dlouhých čekacích listin. Tyto závěry však vedly k požadavku vlády na 

                                                 

37 
Joppke, „Beyond national models,“ 6.  

38 
Duyvendak, Scholten, „Beyond the Dutch ‚Multicultural Model‘,“ 340. 

39 
Joppke, „Beyond national models,“ 6. 

40 
Strik , Luiten, van Oers, „Country Report The Netherlands,“ 10. 

41 
Joppke, „Beyond national models,“ 6-7.  
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radikální změnu integračního režimu, v kterém měla být posílená odpovědnost a povinnost 

migranta v souvislosti s jeho integrací.
42

  

V následujících letech byl přístup vlády ke všem migračním otázkám značně 

restriktivní. V rámci imigrační politiky byl posílen boj proti nelegálnímu přistěhovalectví a 

taktéž přísně omezena imigrace rodin ze zemí mimo EU. Azylová politika se stala přísnější 

a postupy pro získání povolení k pobytu byly složitější a mnohem nákladnější.
43

 Integrační 

zákon z roku 1998 byl zrevidován a schválen v červenci v roce 2006.
44

 Společně s novým 

zněním zákona nastaly v integrační politice různé změny. Celkovou myšlenkou bylo, že 

imigranti nesou zodpovědnost za svou pomalou integraci a úsilí o urychlení procesu by 

mělo vycházet z jejich strany. Kromě toho byla oznámena významná změna týkající se 

povinných integračních kurzů. Tyto kurzy již nespadaly pod místní samosprávu a nebyly 

nabízeny zdarma. V souladu s ideologiemi volného trhu byl přistěhovalec zodpovědný za 

nalezení kurzu, za registraci a zaplacení za něj a taktéž za splnění povinného testu z jazyka 

a kultury, který musí být složen do pěti let od jeho příjezdu do Nizozemska. Přistěhovalci, 

kteří nevyhoví testu, budou pokutováni a bude jim zrušeno povolení k trvalému pobytu. 

Získání nizozemského občanství se rovněž stalo obtížnější a nákladnější.
45

 

Od druhé světové války tak Nizozemsko prošlo velkými změnami, kdy se jeho 

integrační politika změnila z multikulturní na téměř asimilační. V rámci dalších kapitol se 

práce bude zabývat právě jedním z novějších zákonů o Občanské integraci v zahraničí, 

který vznikl v novém tisíciletí při zavádění nových integračních politik, které jsou součástí 

tohoto asimilačního směru.  
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43
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3 Nizozemské politiky integrace ze zahraničí  

V rámci procesu a přeměny nizozemské integrační politiky vzniklo hned několik 

zákonů, které mají podporovat integraci imigrantů. Jedním z nejdrastičtějších opatření se 

stal zákon o Občanské integraci v zahraničí (Wet Inburgering Buitenland, WIB), který 

vešel v platnost 25. března 2006.
46

 WIB má být účinným nástrojem k imigrační kontrole a 

zároveň počátečním krokem k integraci cizinců. Jeho hlavní podstatou je, že imigrant musí 

splnit státem určené podmínky ještě před vstupem do Nizozemska. Až do roku 2006 v 

Evropě neexistoval žádný jiný integrační zákon, který by zároveň zasahoval do 

imigračních politik tak, že by byl přímo cílený na určitou skupinu a snažil se její imigraci 

omezit. Nizozemsko se tedy stalo prvním státem, který přistoupil k těmto opatřením. 

Vzápětí bylo následováno Německem, Spojeným Královstvím a i další státy začaly zavádět 

podobná opatření.
47

 V první části této kapitoly je popsán vývoj zákona Občanské integrace 

v zahraničí a jeho podoba a také se zabývá změnami, kterými zákon od roku 2006 prošel. 

V druhé části je hlavním cílem zjistit, do jaké míry zákon ovlivnil imigraci, a nalézt tak 

odpověď na výzkumnou otázku.  

3.1 Vývoj integračních politik ze zahraničí 

WIB stanovuje přesné podmínky, které je potřeba splnit k získání povolení k 

dočasnému pobytu ještě před příchodem do Nizozemska. Lidé musí prokázat základní 

znalost nizozemského jazyka, nizozemské společnosti a základních evropských hodnot. 

Tyto znalosti jsou testovány v rámci integrační zkoušky ve státě trvalého pobytu uchazeče. 

Při podání žádosti o udělení dočasného rezidenčního povolení musí být přiložen důkaz o 

úspěšném splnění této základní zkoušky.
48

 Zkouška se skládá ze dvou částí, ve kterých 

musí uchazeč prokázat své znalosti. Tyto znalosti jsou testovány ústní zkouškou přes 

speciální software v počítači na nizozemském konzulátu nebo ambasádě v zemi pobytu 

žadatele. Pokud příslušná země nemá nizozemské úřední zastoupení, musí se zájemce o 

                                                 

46  
Strik , Luiten, van Oers, „Country Report The Netherlands,“ 15. 

47 
 Scholten P. W. A., Han Entzinger, Eleonore Kofman, Christina Hollomey, Claudia Lechner, „Integration 

From Abroad? Perception and impacts of pre-entry tests for third country nationals,” Promoting Sustainable 

Policies for Integration PROSINT (duben, 2012): 1.  
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 „Basic Civic Integration Examination Abroad,” Ministry of Justice and Security: Immigration and 
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zkoušku dostavit na nejbližší nizozemský úřad v nějaké ze sousedních zemí. Výsledky 

zkoušky jsou následně standardně vyhodnoceny počítačem. Při zavádění zkoušek byly 

všechny výsledky taktéž překontrolovány ručně, aby nedocházelo k chybám způsobeným 

špatnou funkcí počítačového programu. Tato praktika se v dnešní době s pokročilejšími 

technologiemi už nedělá, přesto má každý účastník právo se odvolat a zažádat o ruční 

překontrolování, pokud se cítí poškozen.
49

 V následujících podkapitolách jsou vysvětleny 

důvody zavedení opatření WIB a co mu předcházelo, dále informace o zkoušce ve formátu, 

ve kterém byla zavedena, a nakonec změny učiněné v pozdějších letech. 

3.1.1 Důvody zavedení zákona WIB 

Zákon WIB se týká hlavně imigrantů, kteří do Nizozemska přišli za účelem 

sloučení či formování rodiny. Vláda se zaměřila zejména na tuto skupinu, protože v roce 

2002 tvořila celou třetinu z celkové imigrace do Nizozemska a je taktéž příčinou největších 

integračních problémů.
50

 Nizozemsko nemělo po dlouhou dobu žádný program pro 

integraci imigrantů, kteří přicházeli za prací a přinesli s sebou následně své rodiny, 

přičemž v novém tisíciletí stále přichází mnoho rodinných imigrantů, kteří mají velmi 

nízké vzdělání, nízkou či žádnou pracovní kvalifikaci a žádné jazykové znalosti. Opatření 

WIB se tedy zaměřuje pouze na rodinnou imigraci a má být nepřímým způsobem, jak 

zabránit imigraci lidí s nízkou kvalifikací.
51

 Největší problémovou skupinu v Nizozemsku 

představují hlavně Turci a Maročané, do jejichž komunity patří téměř polovina imigrantů, 

kteří přijíždějí za svou rodinou nebo za účelem novou rodinu vytvořit. Je celkem běžné, že 

mužští imigranti z těchto zemí, kteří patří i k druhé či třetí generaci, si často berou ženy ze 

zemí jejich původu. V turecké komunitě tak činí až 70 % mladých lidí, v marocké 

komunitě to je 60 %. Potomci těchto párů tak vyrostou v uzavřené, často jen rodinné 

komunitě, čímž se posiluje a udržuje jejich etnické odloučení.
52

  

Z těchto důvodů je tato skupina imigrantů spojována s největšími 

socioekonomickými problémy.
53

 Ukázalo se, že 25-30 % imigrantů nesplňovalo 

požadovanou úroveň v dosavadním integračním procesu, proto se vláda rozhodla o 

                                                 

49 
„The Netherlands: Discrimination in the Name of Integration Migrants’ Rights under the Integration 

Abroad Act,” Human Rights Watch (květen, 2008): 14. 
50 

Strik, Luiten van Oers, „Country report the Netherlands,“ 19. 
51
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52 

Ibid., 8-9.  
53 

Strik, Luiten van Oers, „Country report the Netherlands,“ 19. 



 

 

17 

 

zavedení integračních procesů ještě před jejich příjezdem do země.
54

 Vláda se zabývala 

převážně čtyřmi základními body, které mají být ovlivněny integračním testem v zahraničí 

a dopomoci jednoduššímu začlenění do společnosti. První bod je, že test a základní 

znalosti jazyka, fungování nizozemské a evropské společnosti umožní imigrantům 

jednodušší orientaci hned po příjezdu do země. Druhým bodem je vliv jejich nových 

znalostí, které by jim měly umožnit jednodušší rozhodování a uskutečnit lépe 

informovanou volbu v důležitých otázkách. Třetí bod by měl zajistit, že imigrující osoba i 

její partner v Nizozemsku si budou více vědomi toho, jak je integrace nově příchozí osoby 

důležitá a že by ji neměli podceňovat. Čtvrtý, a podle vlády i ten nejdůležitější, bod je, že 

zákon WIB má fungovat jako jakási selekce, díky které se do Nizozemska dostanou 

opravdu jen ty osoby, které jsou motivovány a mají opravdový zájem se zařadit do 

nizozemské společnosti,   jíž budou plnohodnotnými členy.
55

 Hlavním cílem WIB tedy 

nebylo omezení celkové imigrace, ale tento efekt byl považován za vítaný výsledek. Vláda 

před jeho zavedením odhadovala, že by se tímto zákonem měla rodinná imigrace snížit až 

o 25 %.
56

  

Během procesu, kdy tento zákon vznikal, panovala v Nizozemsku shoda mezi 

všemi politickými stranami, že imigrace v rámci sjednocení a formace rodin má závažné 

dopady na společnost a i na přistěhovalce samotné. Všechny strany ve vládě kromě 

Zelených a Socialistické demokratické strany souhlasily se zavedením tohoto zákona bez 

námitek. Nikdo další nic nenamítal ani proti tomu, že se každý bude muset na test připravit 

sám, jelikož Nizozemsko nebude poskytovat žádné přípravné kurzy. Byl sdílen všeobecný 

názor, že když má někdo opravdu zájem a učiní dobrovolnou volbu se přestěhovat ze své 

země do jiné, tak je více než legitimní po nich požadovat, aby se sami připravili a vyvinuli 

snahu o integraci. Socialistická demokratická strana souhlasila s tím, že je legitimní žádat 

imigranty, aby se sami připravili na test, ale chtěla se ujistit, že bude k dispozici dostatek 

lehce dostupných a adekvátních materiálů k samostudiu. Avšak hlavním cílem ostatních 

stran rozhodně nebylo tyto materiály poskytnout, ale jen se ujistit, že existují a mají 

dostatečnou kvalitu. Přes námitky sociálních demokratů byli nakonec Zelení jediná strana, 

která volila proti zavedení zákona. Podle nich se totiž jazyk může nejlépe nastudovat 

v zemi, v které je používán, a kritizovali, že tímto zákonem bude vláda významně 
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potlačovat možnost svobodné volby, která náleží i imigrantům.
57

 Konečným a 

nejdůležitějším požadavkem pro všechny bylo navrhnout zákon Občanské integrace 

v zahraničí takovým způsobem, aby umožnil každému žadateli s dostatečnou motivací 

uspět, bez ohledu na jejich plat, vzdělání, původ či pohlaví, a zajistit funkční proces 

vyhodnocování výsledků, který nebude záležet jen na počítačovém programu.
58

 

V rámci schválení zákona se tak vyskytla jediná překážka, která by mohla 

Nizozemsku stát v cestě k prosazení zákona integrace ze zahraničí, a to Evropský soud pro 

lidská práva. Avšak ten přímo nezaručuje právo na sjednocení rodin, pouze zavazuje státy, 

aby vytvářely spravedlivou rovnováhu mezi jednotlivci a jejich soužitím s rodinou a 

obecným zájmem společnosti. Tímto soud udělil státům určitou volnost a umožnil jim 

učinit jejich vlastní rozhodnutí, jaké kroky provedou v rámci této problematiky. Směrnice 

Rady 2003/86/ES o právu na sloučení rodiny
59

 dokonce uvádí, jaké podmínky mohou být 

zavedeny v rámci sjednocení rodin a integrační požadavky jsou jejich součástí.
60

  

Ovšem na druhou stranu jiné organizace, zabývající se ochranou lidských práv, 

měly rozdílný pohled na tuto problematiku. Mezi nimi je například organizace Human 

Rights Watch, která tvrdila, že zákon o Občanské integraci v zahraničí je diskriminační, 

obzvlášť pokud se vzaly v úvahu všechny výdaje za přihlášku, test samotný a taktéž 

platové požadavky, které musí prokázat členové rodiny, kteří již žijí v Nizozemsku, jak 

uvedla v jednom ze svých dokumentů z roku 2008. Podle této organizace bojující za lidská 

práva takto Nizozemsko porušuje právo na rodinný život, jak imigrantů, tak těch členů, 

kteří žijí v Nizozemsku a chtějí se znovu sjednotit se svou rodinou. Zejména turečtí a 

maročtí imigranti v Nizozemsku byli tímto nepřiměřeně ovlivněni.
61

  

Obecné úmluvy o lidských právech, kterých je Nizozemsko signatářem,
62

 zakazují 

diskriminaci a neopodstatněné nerovné zacházení. Avšak vlády jednotlivých států mají 

právo kontrolovat překročení svých hranic a mají určitou volnost v oblasti zacházení 

s těmito osobami, pokud je to slučitelné s mezinárodním právem v oblasti lidských práv. 

Tato opatření ovšem musí mít legitimní cíl a musí být přiměřená k jeho dosažení. Jak bylo 
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výše uvedeno, sám Evropský soud pro lidská práva uznal, že rozdíly v zacházení mezi 

státními příslušníky zemí EU a státními příslušníky třetích zemí, jsou oprávněné.
63

 

Když Human Rights Watch požadovala na vládě vysvětlení, proč jsou občané 

některých zemí od plnění integrační zkoušky v zahraničí osvobozeni, dostalo se jim 

odpovědi, že tyto osvobozené země jsou do jisté míry podobné Nizozemsku 

v ekonomickém, sociálním a politickém prostředí, tyto země nevytvářejí nežádoucí 

imigraci do Nizozemska a jejich občané se nesetkávají se zásadními problémy při integraci 

do společnosti. Státní příslušníci daných zemí jsou taktéž osvobozeni od těchto požadavků 

kvůli faktorům, jako jsou nizozemské hospodářské zájmy, zahraniční vztahy, národní 

bezpečnost a veřejný pořádek. Všechny tyto argumenty nemají podle organizace objektivní 

odůvodnění, jelikož vláda výslovně neprokázala, že například japonští rodinní příslušníci, 

kteří jsou od testu osvobozeni, mají tendenci se integrovat snadněji než například turečtí 

rodinní příslušníci. Neexistuje žádný jasný důkaz, že tyto body jsou spolehlivým 

ukazatelem schopnosti a ochoty potenciálního jednotlivce se integrovat. Z důvodu, že 

vláda jasně neprokázala, proč rodinní příslušníci některých zemí musí projít integračním 

testem a jiní ne, se dá zákon považovat za diskriminační k osobám, kterých se týká. Tato 

problematika je ovšem hodně sporná, Nizozemsku se podařilo zákon obhájit a zavést, od 

roku 2006 v něm sice proběhlo pár úprav, ale i přesto je stále uplatňován jen na vybranou 

skupinu přistěhovalců.
64

 Následující kapitoly rozvedou zákon v jeho první podobě z roku 

2006 a následně změny, které v zákoně proběhly v letech následujících až do dnešních dní. 

3.1.2 Integrační zkouška a první verze zákona WIB 

Zkouška se skládá ze dvou částí. První část testu se zabývá znalostmi 

nizozemského jazyka, v té je uchazeč zkoušen z poslechu a komunikace. Základní 

požadovanou úrovní je A1 minus dle Společného evropského referenčního rámce pro 

moderní jazyky (SERR). Tato úroveň je ještě o jeden krok níže než základní A1. Uchazeč 

by tedy měl rozumět základním oznámením a pokynům, být schopný reagovat na 

jednoduché otázky o sobě a jeho životě v základních frázích či jednoslovných 

odpovědích.
65

 V rámci testu musí uchazeč například opakovat věty, jejichž náročnost se 

postupně stupňuje, odpovídat na krátké základní otázky, odpovídat na slova tím, že určí 
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jejich opačný význam nebo převyprávět krátký příběh. Témata jsou náhodně vybírána z 50 

určených základních okruhů, tak aby měl každý uchazeč své vlastní otázky a vše se 

neopakovalo dokola.
66

  

Druhá část testu zaměřená na znalosti o nizozemské společnosti se skládá ze 

základních a praktických informací o Nizozemsku, což zahrnuje geografii, historii, právní 

a politické základy, bydlení, vzdělání, pracovní trh, systém zdravotní péče a integrace. 

Tyto základní znalosti by měly hlavně pokrývat práva a povinnosti imigrantů a zároveň 

občanů Nizozemska a přijatelné normy v každodenním životě a společnosti. Tyto znalosti 

jsou stále testovány v nizozemštině, tedy v rámci úrovně jazyka A1 minus. Zkouška se 

skládá z 30 otázek, které odpovídají obrázkům z filmu „Coming to the Netherlands“.
67

 

Odpovědi jsou tvořeny třemi různými způsoby: výběr možností ano/ne, otevřené otázky a 

uzavřené otázky s výběrem ze dvou odpovědí, kdy je jen jedna z nich správně.
68

  

Nizozemská vláda však neposkytuje žádné vzdělávací kurzy nebo materiál 

zdarma. Sestavili pouze „cvičný balíček“, který si lze pořídit za 99,50 EUR.
69

 Balíček 

obsahuje film „Coming to the Netherlands“ a obrázkovou brožuru o nizozemské 

společnosti, dále také obsahuje soubor otázek, které se mohou v testu objevit a sadu 

jazykových testů na vyzkoušení. Za jedno přezkoušení musí každý uchazeč zaplatit 350 

EUR.
70

 Splnění zkoušky je podmínkou pro získání dokumentu k povolení dočasného 

pobytu, což je pro většinu občanů z tzv. nezápadních států, na které se neuplatňuje žádná 

z výjimek, nezbytný dokument pro vstup do země. Toto povolení je známé jako 

Machtiging Voorlopig Verblijf (MVV). Imigrant si musí zažádat o dokument MVV do 

jednoho roku od splnění zkoušky, pokud tak učiní později, je zkouška považována za 

neplatnou a uchazeč jí musí znova zaplatit, absolvovat a splnit. Pokud uchazeč nesplní test, 

tak nemá šanci získat MVV dokument. Test je možné opakovat neomezeně, pokud si ho 

zájemce pokaždé zaplatí.
71

  

Tyto podmínky pro vstup se vztahují na všechny osoby ve věku 18 až 65 let, 

žádající o přijetí do Nizozemska s vyhlídkou trvalého pobytu. V praxi se tyto podmínky 

týkají zejména žádostí o sjednocení či formování rodin a taktéž náboženských kazatelů, 
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kteří chtějí v Nizozemsku působit. Výjimka platí pro členské státy Evropské unie, 

Evropského hospodářského prostoru, taktéž se týká občanů z USA, Surinamu, Austrálie, 

Kanady, Švýcarska, Nového Zélandu, Japonska a Jižní Koreje. Podmínky také nemusí 

plnit imigranti přicházející na dobu dočasného pobytu jako například studenti nebo au pair, 

účastníci výměnného pobytu či cizinci přicházející kvůli zdravotní pomoci stejně jako 

osoby s pracovním povolením a vysokým vzděláním. Speciální podmínky platí pro rodiny 

imigrantů, kterým byl poskytnut azyl, a osoby, které jsou permanentně psychicky či 

fyzicky indisponovány, což musí být posouzeno lékařem, který byl předem určený 

konzulátem, ale uhrazen žadatelem. Negramotnost se mezi tyto výjimky neřadí.
72

 

3.1.3 Vývoj integrační zkoušky a zákona WIB od roku 2006 

V dnešní době se zákon trošku liší od svého původního znění, neboť byly 

zavedeny další opatření, která mají zpřísnit požadavky v rámci Občanské integrace v 

zahraničí. První změna byla provedena 15. března 2008. Úspěšnost uchazečů byla u 

zkoušek až příliš vysoká a tak nizozemská vláda začala uvažovat o nových ustanoveních, 

která by zkoušku ztížila. K dosažení tohoto cíle byla v mluvené části testu navýšená 

minimální bodová hranice, kterou musí uchazeč splnit.
73

  

V průběhu roku 2011 následně přišly další čtyři změny. První tři byly zavedeny 

již od 1. dubna 2011 a čtvrtá o něco později 23. září 2011. V rámci těchto nových 

podmínek byly nařízeny nové požadavky týkající se mluvené části zkoušky, ve které se 

musela úroveň jazyka zvýšit z A1 minus na A1 podle rámce SERR. Jako dodatek byla 

zavedena nová část testu, která měla prověřit schopnosti uchazeče v čtení a porozumění 

textu v nizozemštině. Třetí obměna se týkala klauzule, která má vyjasňovat situace, v nichž 

je zřejmé, že uchazeč nemůže zkoušku podstoupit, ale jehož důvody nejsou ustanoveny 

v obecných výjimkách.  Poslední změnou zavedenou v roce 2011 byla výjimka, která byla 

udělena imigrantům tureckého původu. Na základě rozhodnutí ústředního odvolacího 

soudu z 16. srpna 2011 bylo rozhodnuto, že pro občany Turecka a jejich členy rodiny, kteří 

jsou oprávnění uchazeči pro přijetí do Nizozemska, již není nutné splnit zkoušku, kterou 

stanovuje zákon o Občanské integraci v zahraničí, aby mohli obdržet MVV dokument.
74
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Uchazeči, kteří chtějí tuto výjimku, musí splňovat následující podmínky. Musí mít 

tureckou národnost nebo být členem rodiny Turka, který má zákonem povolený pobyt 

v Nizozemsku. Toto se vztahuje na manžela/manželku či registrovaného 

partnera/partnerku, dále potomky nebo vnoučata, kteří jsou stále závislí na výživném - ti 

také mohou přijet se svým zákonným partnerem, musejí však oba být mladší než 21 let. 

Poslední skupinou jsou rodiče nebo prarodiče a jejich zákonní partneři, kteří jsou taktéž 

závislí na výživném.
75

 

Od konce září roku 2014 jsou k dispozici podklady týkající se každé části zkoušky 

na nové webové stránce www.naarnederland.nl, všechny dostupné materiály jsou zdarma. 

Od 1. listopadu 2014 je taktéž možné, aby každý uchazeč absolvoval jednotlivé 

komponenty zkoušky zvlášť, což v praxi znamená, že splněnou část zkoušky nemusí znovu 

absolvovat, pokud se mu nějaká nepovede, podstoupí znovu jen nepovedenou část a taktéž 

si může svou první zkoušku rozdělit. Je tedy možné přihlásit se nejdřív například na 

zkoušku z čtení a všeobecných znalostí Nizozemska a až později si dodělat ústní část.
76

 

Jako poslední byly zavedeny další tři změny, a to na základě rozhodnutí Soudního 

dvora EU. Tyto změny jsou platné od 9. července 2015. Soud rozhodl, že nizozemská 

vláda dostatečně neuvážila situaci imigrantů a náklady na základní přípravu a zkoušku jsou 

příliš vysoké.
77

 Balíček s tištěnými materiály pro samostudium byl zlevněn z 99,50 EUR 

na pouhých 25 EUR a umožněno stažení materiálů z internetu zdarma. Tento materiál je 

dostupný v 33 jazycích a pro určité státy má i cenzurované verze, aby nebyl nezákonný 

(například vyobrazení žen v plavkách u vody je v těchto verzích jen slovně zmíněno jako 

evropský zvyk). Cena za zkoušku samotnou byla taktéž snížena, a to z 350 EUR na 150 

EUR. Taktéž byla upravena hodnotící kritéria pro výjimky. Osvobození ze zdravotních 

důvodů či jiných indispozic zanikla a vznikl nový způsob posouzení pod jednotnou 

kategorií „zvláštní individuální okolnosti“.
78

  

Už na těchto změnách lze pozorovat, že Nizozemsko v průběhu let značně 

uvolnilo svůj systém integrace v zahraničí, neboť kromě zvýšené úrovně jazyka na A1 jsou 

ostatní stanovené podmínky čím dál méně náročné. Dá se tedy předpokládat, že i toto bude 
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mít viditelný vliv na imigraci v rámci této skupiny.  

3.2 Dopady integračních politik ze zahraničí 

Cílem následující kapitoly je zjistit, zda zavedení nového zákona o integraci ze 

zahraničí mělo nějaký dopad na imigraci do Nizozemska a jak se tento zákon projevil a 

případně omezil imigraci cílové skupiny WIB. Z toho důvodu se kapitola bude dělit na dvě 

části. První část představí, jakým způsobem se vyvíjela imigrace od počátku 90. let, a to 

z důvodu pochopení širších souvislostí vývoje imigrace do Nizozemska a případné dopady 

zákona WIB. Pro celkový přehled bude tato část zaměřená na všeobecnou imigraci, která 

zahrnuje nejen nezápadní země, ale i imigraci ze zemí EU či azyl. Ve druhé části se práce 

bude zabývat přímo imigrací z nezápadních zemí, konkrétně pak imigrací, která probíhala 

za účelem sjednocení či formace rodin, a to ve spojitosti s novými integračními opatřeními 

a jejich možným dopadem na tuto imigraci.  

3.2.1 Proměna nizozemské migrace od 90. let 

Během posledních tří desetiletí došlo k celkovému nárůstu počtu imigrantů 

přicházejících do Nizozemska. V roce 2016 se zde usadilo více než 230 tisíc přistěhovalců. 

K celkovému nárůstu přispěli zejména přistěhovalci z nezápadních zemí a přistěhovalci ze 

zemí Evropské unie. Zároveň taktéž v posledních deseti letech stále roste počet lidí 

opouštějících Nizozemsko. K velké skupině emigrantů totiž patří lidé z přistěhovaleckých 

rodin, kteří se narodili v Nizozemsku a znovu se vrací do své rodné země. Země tak zažívá 

odchod určitých obyvatel, který však nepřesahuje příchod jiných. V roce 2016 zemi 

opustilo celkově okolo 150 tisíc emigrantů. Nejhlavnějšími cílovými zeměmi jsou zejména 

dvě sousední země Nizozemska, tedy Velká Británie a Německo.
79

  

Momentálně k roku 2019 v Nizozemsku žije 17 282 163 obyvatel, z čehož je 12,5 

% imigrantů první generace. Přesný počet imigrantů v Nizozemsku dle statistik z roku 

2019 je 2 161 684,
80

 když přičteme přistěhovalce druhé generace, tak už tvoří přes 4 

miliony obyvatel, a tedy více než 23 % z celkového počtu.
81

 Od počátku 90. let se počet 
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imigrantů žijících v Nizozemsku zvedl téměř o polovinu. K roku 1990 činil počet 

imigrantů první generace 1 182 263 obyvatel, tedy 7,9 % procenta populace. K největšímu 

nárůstu došlo mezi lety 1995 až 2000, kdy se počet imigrantů zvýšil o 15,61 % a imigranti 

tvořili už přes 1,5 milionu obyvatel. Nejmenší nárůst byl zaznamenán v období mezi roky 

2005 a 2010, kdy tvořil pouhých 5,55 %, jejich počet narostl z 1 736 127 v roce 2005 na 

pouhý 1 832 510 v roce 2010. Tento nárůst o necelých 100 tisíc je oproti ostatním rokům 

opravdu nízký, jelikož i v ostatních pětiletích se vždy pohyboval alespoň okolo 10 %.
82

 

Úkolem zde představené práce je tedy zjistit, co přesně stálo za tímto poklesem, zda nastal 

právě kvůli zavedení WIB nebo za ním stojí i jiné faktory jako například ekonomická 

krize, která v té době probíhala. 

 Všeobecně celkový příliv imigrace do Nizozemska ukazuje postupný pokles 

v počtu příchozích během určitého období.  Tento pokles je zaznamenatelný zejména od 

počátku tisíciletí, což znamená, že ho mohlo způsobit právě zavedení nových zákonů o 

integraci, které vešly v platnost v roce 1998, a později i jejich upravená verze z roku 2006; 

i přesto však počet imigrantů stále roste. K opětovnému pomalému nárůstu znovu dochází 

až po letech 2007-2008, ale ten je nesrovnatelný s tím z 90. let. Za tímto posunem stojí 

zejména nové členské státy EU z let 2004 a 2007, největší počet imigrantů v této době 

přicházel z Polska, Bulharska a Rumunska. Po jejich vstupu do Evropské unie se 

v Nizozemsku ročně usadilo přibližně 20 tisíc přistěhovalců z těchto zemí, což tehdy činilo 

téměř šestinu celkové imigrace. Dá se tedy předpokládat, že právě oni vyrovnali ztrátu 

imigrantů, jejichž příchod byl omezen integračními zákony.
83

  

Trend velké imigrace z členských států EU nadále pokračuje i do současnosti. 

V roce 2018 byl zaznamenán příchod 23 790 Poláků. Momentálně tvoří největší příchozí 

skupinu a zároveň druhou největší menšinu, která žije v Nizozemsku v rámci imigrace z 

EU.
84

 V roce 2015 bylo v Nizozemsku 161 tisíc lidí s polským původem, což zahrnuje 

imigranty i osoby narozené v Nizozemsku s alespoň jedním rodičem polského původu. 

Tou největší menšinou ze států EU jsou Němci, s německým původem jich bylo k roku 

2015 přes 357 tisíc.
85
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Od počátku tisíciletí se ovšem také změnil tok imigrace z nezápadních zemí, 

zároveň se změnou imigrace, která se proměnila během 90. let, kdy začaly přicházet nové 

druhy imigrantů, jako jsou např. žadatelé o azyl. Dřívější tradiční přistěhovalecké národy 

jako Turecko, Surinam, Maroko či Nizozemské Antily začaly tvořit jen 25 % z celkové 

nezápadní imigrace. Do Nizozemska tehdy začali přicházet imigranti nových národností. 

Mezi ty nejpočetnější patřili obyvatelé z Iráku, Indie, Somálska a Číny.
86

 Tou největší 

komunitou z nezápadních zemí jsou však stále Turci, kterých je v Nizozemsku více než 

400 tisíc.
87

  

Momentálně tu největší skupinu imigrantů první generace tvoří azylanti a 

přistěhovalci ze střední, východní a západní Evropy. Celkový počet cizinců žijících 

v Nizozemsku, ale narozených v západních zemích (včetně všech států EU) se zvětšil 

ze 440 tisíc na začátku 70. let na 600 tisíc v letech 2005-2009. Více než polovina těchto 

přistěhovalců přišla z Evropské unie. Jejich počet narostl právě po letech 2004 a 2007, kdy 

došlo k největšímu rozšíření EU.
88

   

 Naopak větší podíl přistěhovalců druhé generace je mezi skupinami imigrantů, 

kteří žijí v Nizozemsku už delší dobu, to jsou zejména imigranti, kteří přišli jako dočasná a 

levná pracovní síla z Maroka či Turecka v 70. letech.
89

 Imigrace z těchto zemí pokračovala 

i poté, co byl oficiální nábor hostujících pracovníků ukončen. Noví imigranti přicházeli 

individuálně (částečně i ilegálně) nebo formálně pomocí programu pro sjednocení a 

formaci rodin. Později si taktéž mnoho Maročanů a Turků druhé generace našlo a přivedlo 

ženy ze států jejich původu. To vyvolalo velký nárůst v imigraci za účelem formace a 

sjednocení rodin. V roce 2012 bylo v Nizozemsku téměř 392 923 Turků první a druhé 

generace, z toho bylo 197 107 narozeno v Turecku a 195 816 už v Nizozemsku alespoň 

s jedním tureckým rodičem. V tom stejném roce bylo v Nizozemsku 362 954 imigrantů 

z Maroka, z nichž bylo 168 214 narozeno v Maroku a 194 740 v Nizozemsku alespoň 

s jedním rodičem z Maroka.
90

 

Z výše vyjmenovaných důvodů je tedy těžké povšimnout si omezení imigrace, 

kterou měl zařídit zákon o integraci ze zahraničí v roce 2006. Nové kategorie migrantů 

jako jsou žadatelé o azyl nebo přistěhovalci přicházející hlavně z východních nově 
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členských států EU na první pohled navyšují počty, i když je z čísel jasně vidět, že nárůst 

v letech 2005-2010 významně klesl, proto další kapitola popisuje detailněji toto období a 

zaměřuje se zejména na rodinnou imigraci z nezápadních států, která měla být omezena 

pomocí zákona WIB z roku 2006. 

3.2.2 Důsledky zavedení zákona WIB 

Od zavedení zákona Občanské integrace v zahraničí nizozemská vláda očekávala 

snížení počtu imigrantů z nezápadních zemí, kteří přicházeli do Nizozemska za účelem 

sjednocení nebo formace rodiny, což se hned během prvních let po zavedení zákona 

potvrdilo. Výzkum od imigračního oddělení De Immigratie-en Naturalisatiedienst (IND) 

ministerstva spravedlnosti a bezpečnosti potvrdil, že se počet žádostí v této oblasti snížil 

mezi roky 2005 a 2006 až o 20 %. V roce 2007 bylo totéž potvrzeno i reportem o integraci 

od nizozemského institutu Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), který se zabývá 

výzkumem různých aspektů spadajících pod vládní politiku jako je zdraví, sociální 

zabezpečení, trh práce a vzdělávání.
91

  

Tato změna je viditelná už jen na počtu podaných žádostí o povolení k dočasnému 

pobytu (MVV). Dokument MVV byl provizorní povolení k dočasnému pobytu, o ten si 

museli zažádat všichni kromě občanů EU/EHS a několika dalších zemí, kterým byla 

udělena výjimka. MVV bylo zvláštní vízum, na které se mohlo vycestovat do Nizozemska, 

následně však musel každý po svém příjezdu požádat o povolení k pravidelnému pobytu 

(Reguliere Verblijfsvergunning, VVR). O dokument MVV bylo tedy nutné zažádat 

předem, než žadatel opustil svou zemi původu nebo zemi, kde měl v daném okamžiku 

legální pobyt. Po příjezdu musel podat žádost o dočasný pobyt VVR a dalším krokem byla 

žádost o povolení k trvalému pobytu, k jehož udělení musela být splněna další integrační 

zkouška.
92

 Od 1. června 2013 je v platnosti zákon o moderní migrační politice a s ním 

přestal být dokument MVV udělován. Od tohoto data jsou žádosti o provizorní povolení k 

dočasnému pobytu (MVV) a povolení k pravidelnému pobytu (VVR) sloučeny do jediné 

žádosti Toegang en Verblijf (TEV), která umožňuje vstup i pobyt.
93

 Pro udělení TEV musí 

vybraná skupina složit integrační zkoušku v zahraničí a po příjezdu splnit do tří let 
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integrační zkoušku, která jim umožní trvalý pobyt.
94

 Z tohoto důvodu se práce 

v následujícím odstavci zabývá dokumenty MVV a žádostmi o sjednocení rodiny jen od 

roku 2005 do roku 2012. Od roku 2013 jsou tato čísla zkreslena žadateli, kteří 

v Nizozemsku již jsou a pouze si prodlužují svá povolení k dočasnému pobytu.  

V roce 2005, ještě před zavedením zákona WIB, bylo celkem podáno 45 750 

žádostí o dokument MVV a z toho bylo 30 391 žádostí o sjednocení či formaci rodiny.
95

 

Velkou část, konkrétně 21 073, tvořili tzv. potenciální žadatelé, tzn. ti, kteří musí 

potenciálně plnit integrační test v zahraničí. Nejedná se však o finální číslo účastníků testu, 

neboť část z nich ho nakonec neabsolvuje, protože se na ně uplatnila některá ze 

speciálních výjimek. Proto čísla potenciálních kandidátů vypovídají o konečném počtu 

účastníků testu jen orientačně.
96

 V statistických záznamech jsou uvedeny tyto potenciální 

skupiny, aby bylo snadnější určit působení zákona před i po jeho zavedení v březnu 2006 a 

aby čísla byla porovnatelná s těmi z předešlých let, když zákon ještě neexistoval.
97

 

V roce 2004 tvořili potenciální žadatelé dokonce 29 182 žádostí z celkových 

54 856.
98

 V roce 2006, ve kterém byl zaveden zákon WIB, bylo podáno celkem 40 450 

žádostí, z čehož bylo 22 664 za účelem sjednocení rodiny, ale jen 14 230 bylo od 

potenciálních kandidátů. Na těchto číslech můžeme vidět pokles žadatelů o více jak 30 %. 

Během roku 2007 byl zaznamenán ještě větší pokles, kdy z celkových 40 250 žadatelů 

pouhých 20 930 žádalo o sjednocení rodiny a jen 12 105 žadatelů bylo z řad potenciálních 

uchazečů. V roce 2008 bylo podáno více žádostí o dokument MVV, a to 49 400, z toho 

26 676 se záměrem sjednocení rodiny a 15 025 potenciálních žadatelů. V této době byl 

zaznamenán drobný nárůst v počtu žádostí, a to i přesto, že byly požadavky v roce 2008 o 

něco těžší než v předešlých letech.
99

 Počty žadatelů v potenciální skupině narostly i během 
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následujících let a znovu poklesly v roce 2011, kdy tvořila 15 540 osob oproti 18 621 

osobám, které žádali v roce 2010. Stále se však jednalo o počty nižší, než před rokem 

2006.
100

 

Dalším možným ukazatelem, který prokazuje, že test a jeho složitost ovlivňují 

imigraci do Nizozemska, je počet lidí, kteří se testu zúčastnili, a také úspěšnost, s kterou 

byly testy plněny. Před zavedením testu nizozemská vláda předpokládala, že se každý rok 

testu zúčastní okolo 13 tisíc lidí. Od zavedení zákona v březnu až do konce roku 2006 jich 

bylo pouhých 5 tisíc, přestože se v dalších letech počet uchazečů o něco zvýšil, tak jejich 

počet nikdy nepřekročil 10 tisíc.
101

 V roce 2007 a 2008 se zkoušky zúčastnilo přibližně 7 

tisíc uchazečů,
102

 v roce 2010 bylo přihlášeno nejvíce lidí, tento rok se testu zúčastnilo 9 

330 uchazečů.
103

 Úspěšnost se však pohybovala kolem 90 %.
104

 Od roku 2008 se dokonce 

zvedla hranice minimálního počtu bodů, které musel uchazeč získat z testu nizozemského 

jazyka, jelikož dosavadní minimální skóre nebylo dostatečné k tomu, aby se posoudilo, zda 

uchazeč dostatečně ovládá jazyk na základní úrovni. V dopise pro Human Rights Watch 

ministr dokonce naznačil, že doufají ve zvýšení neúspěšnosti z 6 % na 14 % díky tomuto 

novému hodnocení, neúspěšnost ovšem zůstala celkem konstantní, proto se procenta 

zamítnutí znovu nezvýšila.
105

  

Až v roce 2011 se úspěšnost u zkoušky snížila, a to po zavedení vyšší jazykové 

úrovně a nové části testu, která ověřovala znalosti formou četby. Před změnami do 

1. dubna 2011 udělalo zkoušku na první pokus 3 339 lidí z 3 688 zkoušek, na druhý pokus 

294 lidí a na třetí pokus 55 lidí. Úspěšnost u prvního pokusu tedy byla 90,5 %. Po 1. dubnu 

2011 udělalo zkoušku na první pokus 3 175 lidí z celkového počtu 3 973 zkoušek, druhý 

pokus splnilo 627 lidí a ten třetí 171 lidí. Úspěšnost prvního pokusu se tak změnila na 

pouhých 79,9 %.
106

 Dá se tedy předpokládat, že právě kvůli těmto opatřením se taktéž 

snížily počty zájemců o imigraci do Nizozemska v rámci sjednocení či formace rodiny. Na 

těchto datech je jasně vidět pokles v počtech zájemců a zároveň celkem vysoká úspěšnost. 

Tento jev poukazuje na samovolnou selekci, která probíhá mezi cizinci už při rozhodování, 
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jestli má pro ně význam se testu zúčastnit a do Nizozemska emigrovat.
107

 

Tato selekce pozitivně ovlivnila i systém vydávání MVV dokumentů. Před rokem 

2006 bylo vždy podáno tisíce žádostí a minimálně 50 % z nich bylo zamítnuto, neboť 

žadatelé nesplňovali potřebné podmínky.
108

 Už během roku 2006 klesl počet zamítnutých 

žádostí na 44 % a na 33 % v roce 2007, od té doby se počet zamítnutí pohyboval okolo této 

hodnoty.
109

 Od roku 2012 byl zaznamenán silný pokles v počtu účastníků zkoušky, ten 

nastal kvůli změně, která zajistila, že uchazeči turecké národnosti se jí už nemusí zúčastnit. 

Původně byl zákon WIB směřován právě proti nim, což bylo dost znatelné, neboť nařízení 

postihlo zejména občany z Turecka a Maroka; u Turků byl zaznamenán mezi roky 2005 a 

2006 pokles v počtu žádostí o 39 % a u Maročanů dokonce o 44 %.
110

  

WIB opatření nejvíce ovlivnilo ženy, které přicházely ve větší míře než muži. 

Podle údajů, které byly zveřejněny společností zabývající se statistikami v Nizozemsku, 

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), si velká většina tureckých mužů vybírala 

nevěsty tureckého původu. V 54 % manželka už žila v Nizozemsku, zatímco 27 % žilo 

v Turecku a přestěhovalo se do Nizozemska až kvůli sňatku. Mezi marockými muži je to 

obdobné. Až 83 % z nich si vybralo manželku marockého původu, 60 % mužů mělo 

manželky marockého původu, které již žily v Nizozemsku, a 23 % žen emigrovalo kvůli 

manželství z Maroka. Tento pokles začal už v roce 2004, kdy byly zpřísněny požadavky na 

sponzorství,
111

 mezi lety 2001 až 2006 klesl podíl mužů tureckého původu, kteří si vzali 

ženu z Turecka, z 56 % na 27 %, u mužů marockého původu to bylo dokonce z 57 % na 23 

%. I přesto je tento trend stále aktuální a jasně viditelný na počtech imigrujících žen ve 

srovnání s muži.
112

  

Jak už bylo výše zmíněno, tak největšími zájemci o dokument MVV byly právě 

Turci a Maročané, tyto dvě národnosti měly také největší podíl na imigraci za účelem 

sjednocení a formování rodiny. Mezi žadateli o dokument MVV ze skupiny potenciálních 

kandidátů na integrační test bylo v roce 2005 celkem 3 792 Turků, což je 18 % z této 

skupiny, hned za nimi byli Maročané s počtem 3 374 (16 %). V roce 2006 bylo Turků stále 

18 %, ale jejich počet klesl na 2 569, stejný jev platí i pro Maročany, kterých bylo 2 111, 
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tedy 15 %. Mezi další národnosti, které mají v této skupině velký podíl, patří Číňané a 

Indové. Mezi roky 2007 a 2008 se ve větších procentech objevili i Somálci a Íránci, jejich 

počet se pohyboval okolo 6 %.
113

 Mnoho občanů těchto dvou národností přišlo jako 

uprchlíci a stali se žadateli o azyl z důvodu války v jejich domovských státech, proto není 

možné úplně přesně určit, zda někteří z nich přicestovali i v rámci sjednocení rodin a byli 

nuceni podstoupit test integrace ze zahraničí.
114

 

Od roku 2012 bylo velmi znatelné, že největší skupina, tedy turecká, která se 

zkoušek účastnila, už není přítomná. V roce 2011 se zkoušky účastnilo 7 013 lidí, ale 

v roce 2012 jich bylo už pouhých 5 438 a tato čísla se pohybovala okolo pěti tisíc až do 

roku 2015. Největší skupinou, která se zkoušek účastní, se stali Maročané, kteří v roce 

2017 při prvním pokusu u zkoušky tvořili 18 % účastníků, za nimi Filipínci a Thajci se 6 % 

a nakonec Indonésané a Číňané s 5 %. Složení se tedy poněkud obměnilo oproti období 

před rokem 2010, ale i přesto zůstává ta nejpočetnější národnost pořád stejná.
115

  

V druhé polovině roku 2015 se o dost snížili celkové ceny zkoušek a materiálů, 

v té době se počet účastníků zkoušky znova zvýšil. Díky této slevě si zkoušku mohlo 

dovolit mnohem více lidí než předtím. V roce 2016 se tak zkoušky zúčastnilo 7 224 lidí
116

 

a v následujících letech se jejich počty nadále pohybovaly mezi 7 až 7,5 tisíci.
117

   

Žadatelé o dokument MVV udávali různé důvody, proč mají zájem o pobyt 

v Nizozemsku. Mezi ty nejčastější patřil příchod kvůli práci či studiu, ale největší počet 

žádostí podávají právě imigranti, kteří chtějí do Nizozemska v rámci sjednocení nebo 

formace rodiny. V roce 2005 podalo žádost s tímto odůvodněním 66 % žadatelů 

z celkového počtu, v roce 2006 to však bylo už jen 56 %. Tento pokles okolo 10 % zůstal 

poměrně stabilní i v následujících letech. Až do roku 2012 počet imigrantů, kteří udali 

tento důvod imigrace, nepřekročil 60 %. V roce 2013 však počet imigrantů žádajících o 

sjednocení rodiny velmi znatelně klesl, neboť najednou tvořili jen 20 %. V roce 2014 to 

bylo 25 % a v roce 2015 29 %. Tato čísla jsou však částečně zkreslená změnou typu 

dokumentace, o kterou museli uchazeči nově žádat před vstupem do země. Zároveň se 

hodně projevilo, že Turci nemusí žádat o povolení ke vstupu do země ani o prodloužení 
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dočasného pobytu.
118

 Přesto tato čísla stále znatelně zobrazují pokles v rodinné imigraci a 

lze tak předpokládat, že za tím stojí právě zákon o Občanské integraci v zahraničí.
119

  

Všechna čísla jasně napovídají, že zákon WIB omezil imigraci občanů 

z nezápadních zemí, kteří přicházejí v rámci sjednocení či formace rodiny. Na celkové 

imigraci je vidět mírná stagnace v období od roku 2000 až do roku 2010, tento jev by 

mohla vysvětlovat právě daná omezení, i když na celkovém počtu imigrantů se to příliš 

neprojevuje, obzvlášť kvůli imigraci ze států EU, která probíhala od tohoto období ve větší 

míře než předtím. Ekonomická krize pravděpodobně neměla na zkoumanou skupinu 

imigrantů vliv, neboť během jejího trvání byly počty příchozích poměrně stabilní 

v porovnání s předešlými roky. Opatření Občanské integrace v zahraničí se zdála funkční 

až do roku 2012. Od roku 2012, kdy zákon přestal platit na turecké imigranty, se jasně 

projevilo, že právě oni tvořili početnou cílovou skupinu, neboť čísla imigrantů 

vykonávajících zkoušku významně poklesla. V těchto letech zákon WIB omezoval jen 

velmi malou skupinu a později se ještě více uvolnil, když byla cena zkoušky snížena o 

celých 200 EUR. V tomto období začal celkový počet imigrantů z nezápadních zemí opět 

narůstat. Zákon o Občanské integraci v zahraničí má tak dnes mnohem menší působnost, 

než s kterou nizozemská vláda původně počítala při jeho zavádění v roce 2006.  
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Závěr  

Od konce 2. světové války se Nizozemsko stalo silně imigrační zemí a získalo si 

pověst země, která vyznává multikulturní integrační model. Od začátku 90. let si však 

prošlo řadou změn a s přelomem tisíciletí se odehrálo hned několik situací, které silně 

ovlivnily jeho vývoj a zapříčinily značný obrat v nizozemských politikách. Nizozemsko se 

tak stalo státem, který již není multikulturní, ale vyznává spíše asimilační model
120

. S tímto 

obratem bylo zavedeno hned několik nových opatření a zákonů, které regulují imigraci a 

integraci v Nizozemsku. 

Předmětem této práce byl právě jeden z nových zákonů z roku 2006, který má 

zajistit integraci občanů v zahraničí ještě před jejich příjezdem. Práce zkoumala, jakým 

způsobem tento zákon Občanské integrace v zahraničí ovlivnil imigraci do Nizozemska a 

jestli jí nějakým způsobem omezil. Nizozemsko si v době jeho zavedení procházelo 

radikálnějším obdobím. V zemi žilo velké množství přistěhovalců, kteří byli špatně 

začleněni do společnosti a žili spíše segregováni na jejím okraji. Zákon byl vytvořen za 

účelem, aby pomohl imigrantům s integrací po jejich příchodu do země tak, aby měli už 

částečnou znalost jazyka a společnosti. Jeho dalším účelem bylo taktéž provést jakousi 

nepřímou selekci, neboť se předpokládalo, že imigranti, kteří nemají zájem se integrovat či 

nemají kapacitu na to, aby prošli testem, se ho raději rovnou nezúčastní.  

Když zákon vešel v platnost, byl zaznamenán silný pokles v počtu nově 

příchozích, obzvláště mezi imigranty, kteří přicházejí za účelem sjednocení a formace 

rodin, na které je tento zákon přímo zaměřen. S průběhem let bylo viditelné, jak příchod 

nových imigrantů kolísá, přesně podle změn a úprav, kterými zákon postupně procházel. 

Například zvýšení úrovně testu počet účastníků snížilo, ale snížením ceny testů se počet 

účastníků opět navýšil. Dále se velmi projevilo zrušení povinnosti pro imigranty turecké 

národnosti absolvovat zkoušku, neboť hned potom počet účastníků u testů významně 

poklesl. Dalo by se předpokládat, že na tento vývoj měly vliv i jiné externí faktory jako je 

ekonomická nebo migrační krize, přesto však byly údaje poměrně konzistentní a jednotlivé 

výkyvy měly pokaždé nějakou příčinu s testem samotným spojenou. Dá se tak říci, že tyto 

faktory neměly v tomto ohledu žádný vliv nebo byl opravdu minimální.  
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Tato práce tak dochází k závěru, že ke změnám v imigraci opravdu došlo na 

základě zákona o Občanské integraci v zahraničí. Zákon imigraci omezil, a proto také, 

jakožto integrační zákon, zároveň významně zasahuje do imigračních politik. Výzkum 

taktéž potvrdil, že zákon působí jako přirozená selekce a odrazuje nepřizpůsobivé, málo 

kvalifikované či finančně slabé osoby od vstupu do země. Důležité je také podotknout, že 

v současné době už není tak účinný jako dříve, neboť se vůči své původní podobě velmi 

změnil. Jeho úroveň se sice zvýšila, ale studijní materiály jsou více přístupné a cena za test 

samotný je podstatně nižší. Dále je také podstatné, že jedna z největších skupin, na kterou 

byl tento zákon zaměřen, jsou přistěhovalci z Turecka, kteří byli považováni za 

problémovou skupinu. V současnosti už Nizozemsko tyto podmínky na Turky neaplikuje, 

proto se dostanou do země bez problémů a zákon se tak stává mnohem méně významným. 

Z poměrně kontroverzního zákona s jasným účelem se tedy stal zákon, který už není tak 

restriktivní, jak bylo zamýšleno a jeho účinnost je mnohem méně významná.  
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Summary 

Since the end of World War II, the Netherlands has become a strong immigrant 

country and has gained a reputation of a country with a multicultural integration model. 

Since the beginning of the 1990s, it has undergone a number of changes and with the turn 

of the new millennium several happenings took place. Those events strongly influenced its 

development and caused a significant turnaround in Dutch policies. The Netherlands has 

become a state that is no longer multicultural, but rather adheres to an assimilation model. 

With this turnaround, several new measures and laws have been introduced in order to 

regulate immigration and integration in the Netherlands. 

The subject of this work is one of the new laws from the year 2006, which should 

ensure an integration of immigrants abroad before their arrival. The work examines how 

this law of Civic Integration Abroad has affected immigration to the Netherlands and 

whether the immigration has been restricted by it. At the time when the law was 

introduced, The Netherlands underwent through quite radical period. A huge amount of 

immigrants lived in the country. They were poorly integrated into the society and rather 

segregated on the margin. The law was created to help immigrants integrate better after 

their arrival in the country.  The goal was to make them have a partial knowledge of the 

language and society before their arrival. Its other purpose was to make some kind of 

indirect selection, as it was assumed that immigrants who were not interested in integration 

or did not have a capacity to pass the test would rather not participate in it.  

When the law came into force, there was a sharp decline in the amount of 

newcomers, especially among immigrants who wanted to come to the Netherlands to unite 

or form families, since the law has been aimed directly at them. Over the years, it is 

noticeable how the arrival of new immigrants fluctuated, exactly according to the changes 

and adjustments, which the law gradually went through. For example, improvements in the 

standards of the test reduced the amount of participants, but the reduction of the price of 

these tests caused the increase of the amount of participants again. Furthermore, the 

abolition of the obligation for immigrants of Turkish nationality to take the test became 

very visible, as the amount of test participants very significantly dropped. It could be 

assumed that this development was also influenced by other external factors such as the 

Economic or migration crisis, however, the data were relatively consistent and the 
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individual fluctuations always had some cause associated with the test itself. It can be said 

that these factors had no effect in this respect, or were really minimal. 

This work concludes that changes in immigration really occurred on the basis of 

the Civic Integration Abroad act. The law restricted immigration and therefore, as an 

integration law, it also significantly interferes with immigration policies. Research has also 

confirmed that the law acts as a natural selection and discourages inadaptable, low-skilled 

or financially weak people from entering the country. It is also important to note that it is 

no longer as effective as it used to be, since it has changed a lot from its original form. Its 

level has increased, but study materials are more accessible and a price for the test itself is 

significantly lower. It is also important to mention that one of the largest groups targeted 

by this law were immigrants from Turkey, who were considered as the most problematic 

group. At the present time, the Netherlands no longer applies these conditions to the Turks, 

so they can enter the country without any problems and the law has become much less 

important. Thus, a relatively controversial law with a clear purpose has become the law 

that is no longer as restrictive as intended and its effectiveness is much less significant.  
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