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Anotace 

Práce se zabývá okolnostmi migrace ze Subsaharské Afriky do Španělska na přelomu 

tisíciletí. Pozornost je věnována příčinám emigrace z této oblasti, důraz je kladen na 

otázku znatelné hranice mezi migrací nucenou, a tzv. ekonomickou. Zmíněny jsou 

příčiny místní, regionální i globální. Pojednáno je o vlastní migraci, tedy o 

nejčastějších trasách, jenž bývají užity, i o nejběžnějších způsobech této migrace. 

Upozorněno je jak na migraci legální, tak ilegální. Poukázáno je také na 

charakteristické vlastnosti těchto migrantů, tedy na pohlaví, věk, či společenské 

postavení. Zmíněny jsou země, z nichž pochází největší počet migrantů směřujících 

do Španělska. Práce se dále zabývá vývojem Španělské migrační politiky a její reakci 

na migraci ze Subsaharské Afriky. Pozornost je také věnována důsledkům této 

migrace, a to jak na země původu, tak na Španělsko jako zemi hostitelskou. Zmíněny 

jsou důsledky, jenž tato migrace měla jak na ekonomiku, tak v oblasti politické či 

ekonomické. Zároveň je poukázáno nejen na ty negativní, ale i positivní dopady této 

problematiky. Nakonec jsou přiblíženy některé návrhy, které by mohly napomoci 

omezit negativní a posílit pozitivní důsledky migrace ze Subsaharské Afriky do 

Španělska.    

 

Annotation 

This paper addresses the circumstances of migration from Sub-Saharan Africa to 

Spain at the turn of the millennium. Attention is paid to the causes of emigration from 

this region, with emphasis on the question of the existence of an evident boundary 

between forced migration and so called economic migration. Local, regional and 

global causes are mentioned. Most commonly used routs and means of this migration 

are discussed, brought up are also legal and illegal forms. Characteristics of migrants, 

like the sex, age or social status, are indicated. The most common countries of origin 

of migrants heading to Spain are pointed out. Discussed is the development of Spain's 
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migration policy, along with changes of this policy as a result of migration from Sub-

Saharan Africa. Attention is also paid to the consequences of this migration on the 

countries origin, as well as on Spain as the destination country. Debated are the 

economical consequences of this migration, as well as the political and social effects. 

Attention is also paid to both the negative and positive impacts of this phenomenon. 

Ultimately, some suggestions are brought up of how to reduce the negative and 

reinforce the positive consequences of migration from Sub-Saharan Africa to Spain. 
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ÚVOD 

 

 V dnešní době je slovo migrace slýcháno téměř neustále. Užívají ho 

politikové, ve všech pádech ho skloňují ekonomové, je neodmyslitelnou součástí 

slovníku sociologů, hojně užíván je i antropology, historiky či kulturology. Je zároveň 

tématem diskusí mimo akademické sféry, je to problematika zasahující do života 

všech.  

 Co však znamená migrace jako pojem? Jaká je jeho definice, historie, kde se 

odehrává, v čem tkví její příčiny, jak vypadá vlastní průběh a jaké jsou její důsledky? 

Jsou to otázky, jenž nemají jen jednu odpověď. Aby vůbec bylo možné dosáhnout 

nějaké odpovědi, je nutné se dívat na tuto problematiku z určitého úhlu, zasadit ji do 

určitého kontextu. Ten může být například geografický, tedy například otázka 

migrace na různých kontinentech a mezi nimi. Ani nyní však není problematikou 

jednoznačnou, projevuje se několika způsoby zároveň. Některé oblasti mohou být 

emigrační, jiné imigrační, další pouze tranzitní, jiné dokonce jejich libovolnou 

kombinací. Stejně tak je tomu zabýváme-li se migrací z hlediska historického. Není 

fenoménem novodobým, ale naopak od nepaměti přítomným, jenž přispěl k 

formování států, národů či zvyků. Je problematikou povahy moderní, právě dnes 

patřící k nejdiskutovanějším tématům, avšak i záležitostí budoucí, kvůli změnám jenž 

dnešní i minulé migrace přinášejí a přinesou. Migraci lze chápat jako otázku 

politickou, opět se ale týká mnoha různých sfér. Může jít o vliv na politiku konkrétní 

oblasti, a to od úrovně lokální až po tu globální. Stejně tak lze klást důraz na politický 

postoj k důsledkům migrace v souvislosti s problematickou daní a sociálních výdajů, 

neboli prolínání se sférou ekonomickou. Podobně je tomu pokud jde o definici pojmů 

státu či národa, jenž zas zasahuje do oblasti sociologie a antropologie. Je tedy zřejmé, 

že migrace je "předmět, jenž si žádá interdisciplinární perspektivy"1, nutné není tedy 

umístění do určitého kontextu, ale kontextů.   

 Téma své bakalářské práce jsem se proto rozhodla zasadit do několika 

konkrétních souvislostí a posléze zkoumat jejich různé aspekty. Obecný rámec 

migrace ze Subsaharské Afriky do Španělska na přelomu tisíciletí se budu snažit 

využít k přiblížení dalších stránek této problematiky.  

                                                 
1 Keely C.B. Demography and International Migration in Migration Theory: Talking across Disciplines.  New 
York, London: Routledge, 2000, s. 52. 
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 Subsaharskou Afriku jako příklad emigrační oblasti jsem si zvolila z několika 

důvodů. Nejen že je to oblast o níž se dlouho zajímám, ale v dnešní době také oblast, 

z níž pochází mnoho, především nelegálních, migrantů. K tomu přispívá nejen fakt, že 

je geograficky dostatečně "blízko" Evropě, ale také to, že je na ni díky kolonialismu 

historicky vázána. Španělsko jako příklad imigrační země jsem zvolila neboť na něm 

můžeme dobře vidět vývoj této problematiky v období přelomu tisíciletí. Je to země, 

jenž se s migrací z Afriky potýkala vždy, avšak kvůli rostoucími stupni integrace 

evropských států se jeho role zásadně změnila. Stejně tak následky přistěhovalectví 

nepociťuje již pouze jako země tranzitní, nýbrž také jako země cílová.  

 Ve své práci se tedy pokusím se odhalit některé příčiny migrace, a to jak 

lokální, vznikající a projevující se v dané oblasti, tak ty světové, mající na danou 

oblast vliv. Dále přiblížit jejich povahu, zda jsou nucené, například problematika 

uprchlíků v důsledku války, nebo spíše ekonomické, tedy migrace jako reakce na 

nedostatek možností finančního zajištění. Důraz přitom budu klást na otázku 

existence hranice mezi nimi a její zřetelnost. Zabývat se budu časovým hlediskem - 

zda se jedná o trvalou či dočasnou migraci, a jestli je ta či ona délka pobytu 

zamýšlená, nebo spíše důsledkem okolností. Poté se budu věnovat vlastní migraci - 

kdo nejčastěji migruje a proč právě ta či ona skupina lidí, ze kterých zemí pochází 

nejvíce migrantů, nejčastější způsoby migrace a nejužívanější trasy, včetně jejich 

proměn jakožto reakcí na regularizační politiku Španělska. Pozornost budu věnovat 

také právě tomuto aspektu Španělské zahraniční politiky a jejímu vývoji jakožto 

odezvě na migraci z Afriky, zmíním i vliv společné zahraniční politiky Evropské unie 

na tuto problematiku. Zabývat se budu důsledky migrace na Afrika, a to jak 

negativními, kupříkladu problematika tak zvaného "brain-drain", tak i positivními, 

jako je návrat odborníků do země svého původu. Stejně tak se budu zabývat důsledky 

tohoto fenoménu na Španělsko, opět zmíním aspekty negativní, jako je třeba rostoucí 

xenofobie, tak ty positivní, například posílení pracovní síly. Nakonec se pokusím 

zmínit možná řešení tohoto problému, a to jak ze strany Afriky, tak Španělska. Ve své 

práci se tedy budu snažit odpovědět na otázku: jaké jsou okolnosti migrace ze 

Subsaharské Afriky do Španělska v období od 90. let minulého tisíciletí do dnešní 

doby, její příčiny, průběh a důsledky, a to jak v Subsaharské Africe, tak ve 

Španělsku?    
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1. PŘÍČINY MIGRACE 

 

 Existuje nesčetné množství důvodů, proč se lidé rozhodují migrovat. Mezi ty 

nejznámější, neboli ty, o nichž se nejčastěji dovídáme ve sdělovacích prostředcích 

jsou války, hladomory a občasné ekologické katastrofy. Poté příjde na mysl pojem 

uprchlík, neboli člověk jenž prchá kvůli ohrožení svého života nebo života své rodiny. 

Na druhou stranu je čím dál častěji slýchán pojem ekonomický migrant, neboli 

přistěhovalec, jenž opouští svou zemi aby zlepšil finanční postavení sebe a své rodiny. 

Je však mezi těmito migranty vždy  tak strikní rozdíl? Jak upozorňuje Hal Kane ve 

své eseji "The Hour of Departure: Forces that Create Refugees and Migrants", "v 

jistém smyslu jsou migranti2 a uprchlíci ti samí lidé, vystaveni týmž problémům v 

různé intenzitě a projevech"3. Budu se tedy nejdříve zabývat příčinami nucené 

migrace ze Subsaharské Afriky, poté hledáním hranice mezi nucenou a ekonomickou 

migrací, a nakonec tzv. pull a push faktory ekonomické migrace.  

 

 

1.1 MIGRACE NUCENÁ VERSUS EKONOMICKÁ, 

PŘÍČINY LOKÁLNÍ VERSUS VLIV MEZINÁRODNÍHO DĚNÍ 

 

 Základní charakteristikou příčin, pro něž lidé emigrují ze zemí sub-saharské 

Afriky, je jejich vzájemná provázanost. Ve většině případů nelze jmenovat jednu 

konkrétní událost, která by exodus způsobila. V těch případech, kdy to možné je, jako 

například válka, hladomor či ekonomický úpadek, jde spíše o konkrétní projev mnoha 

prvků, jenž dohromady daly vzniknout oné souhrnné situaci. Proto také ani nebudu 

tuto část své práce dále dělit, ale naopak se snažit prokázat vzájemnou závislost těchto 

podnětů.  

 Když se mluví o nucené migraci, tak se většinou myslí na tzv. uprchlíky 

(příloha č. 1). Definici pojmu podává Úmluva o právním postavení uprchlíků z roku 

                                                 
2 K definování pojmu migrant se IOM řídí především dvěmi kritérií: občanstvím a cílem cesty. 
Rozlišuje poté mezi návštěvníkem, turistou a migrantem. Mezinárodní migranti jsou tedy "ti, jenž 
překračují mezinárodní hranice s cílem usadit se v cizí zemi, byť jen dočasně".  
 Identifying International Migrants. International Organization for Migration. 
www.iom.int/jahia/Jahia/pid/518 
3 Kane, H. The Hour of Departue: Forces that Create Refugees and Migrants. Worldwatch Papar #125. 
June 1995, s. 8. 
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1951 hned v prvním článku. Dle ní je uprchlík "Osoba, která se nachází mimo svou 

vlast a má oprávněné obavy před pronásledováním z důvodů rasových, náboženských 

nebo národnostních nebo z důvodů příslušnosti k určitým společenským vrstvám nebo 

i zastávání určitých politických názorů, je neschopna přijmout, nebo odmítá vzhledem 

ke shora uvedeným obavám, ochranu své vlasti." Tato definice je pak doplněna 

článkem 1 (2) OAU Úmluvy o specifických aspektech problémů uprchlíků v Africe 

z roku 1969. Pojem uprchlíka je zde upřesněn jako „každá osoba, která je v důsledku 

zahraniční  agrese, okupace, cizí nadvlády nebo událostí vážně narušujících veřejný 

pořádek v kterékoli části nebo v celé zemi jejího původu či státní příslušnosti, nucena 

opustit místo svého obvyklého bydliště a hledat útočiště na jiném místě mimo svou 

zemi původu nebo státní příslušnosti“4. Jinak řečeno, pokud není daný stát schopen či 

ochoten zaručit občanská, politická, ekonomická, či sociální práva nebo ochranu 

policie, zákonů či soudů, mohou mít lidé strach z perzekuce a ze země utéci. Pokud 

není za stávající situace bezpečný návrat domů pro ně možný, teoreticky se kvalifikují 

na status uprchlíka a může jím být udělen azyl či mezinárodní ochrana. Tento status 

však oficiálně získají až poté, co jim je v řízení o udělení azylu přiznán, přičemž o 

nároku žadatele rozhodují jednotlivé imigrační státy svými předpisy i praxí. Záležitost 

na první pohled jednoduchá se v kontextu práva, mezinárodním i vnitrostátním, rázem 

stává komplikovanou.  

 Oficiální status uprchlíka získávají většinou lidé opouštějící svou zemi ze 

dvou hlavních důvodů. Nejviditelnější příčinou, projevující se masovou migrací, jsou 

ozbrojené konflikty. V letech 1993-2002 se ozbrojené konflikty odehrály v 27 státech 

z celkového počtu 53 nezávislých států5. Okamžitým důsledkem válečného konfliktu 

jsou většinou prima facie uprchlíci6 a tzv. vnitřně přesídlené osoby7. Kořeny těchto 

konfliktů nalezneme hlavně v politických, ekonomických či sociálních nerovnostech a 

kulturních či náboženských neshodách. Domnívám se že v mnoha případech platí, že 

tyto příčiny samy o sobě nejsou dostatečně silné, aby způsobily ozbrojený konflikt. 

                                                 
4 UNHCR Agentura OSN pro uprchlíky, DOPORUČENÍ v OBLASTI MEZINÁRODNÍ OCHRANY: 
„Alternativa vnitřního útěku nebo přesídlení“ v kontextu článku 1A(2) Úmluvy z r. 1951 a Protokolu 
z r. 1967o postavení uprchlíků 
5 World Migration 2005: Costs and Benefits of International Migration. IOM. 
6 Status uprchlíka je přiznán členům celé skupiny prchajících na základě absence důkazu o opaku, to 
jest na základě absence důkazů o důvodech k nepřiznání tohoto statusu.   
7 Dle definice UNHCR jsou vnitřně přesídlené osoby lidé často prchající ze stejných důvodů jako 
uprchlíci, avšak s tím rozdílem, že nepřekročili hranice státu. To znamená, že ochrana jejich práv spadá 
do kompetence vlády, což v důsledku znamená, že UNHCR a jiné humanitární organizace nemají 
výslovný mandát těmto lidem poskytovat ochranu a pomoc. 
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Naopak jde o jejich kombinaci, často jsou vzájemně podmíněné. V případě 

subsaharské Afriky jde zároveň vesměs o občanské války, neboli vnitrostátní 

konflikty. Zasaženo je právě civilní obyvatelstvo, zvláště ohrožené skupiny jsou pak 

ženy, děti a lidé staršího věku. Dle statistik Úřadu Vysokého komisaře OSN pro 

uprchlíky (nadále jen UNHCR) z roku 2006 ženy tvoří obvykle 45-55 procent 

uprchlíků, děti většinou přes 50 procent a lidé nad 60 let kolem 3 procent8. To je dáno 

především vysokou porodností a nízkou průměrnou délkou života v této oblasti. 

 Jaké jsou tedy ony prvotní příčiny, neboli příčiny válek? Evropská Rada v 

roce 1998 vydala prohlášení uvádějící obecné příčiny jejich vzniku. To platí i pro 

Subsaharskou Afriku. Cílem je moc, většinou nad určitou oblastí či částí obyvatelstva, 

neboť zároveň znamená i finanční zisk. Jmenovat lze boje o lukrativní suroviny, např. 

války v Libérií a Sierra Leone po valnou většinu 90. let o tzv. krvavé diamanty či 

konflikty o zásoby ropy v Nigérií.  

 Velice často jsou k těmto bojům využívána historická nepřátelství mezi 

jednotlivými etnickými skupinami. Jak podotýká výše jmenovaný autor, "hlavní 

problém však nespočívá v etnických rozdílech, ale ve špatném a nekompetentním 

vedení. ... Takové rozdíly vedou ke konfliktu, jen když jsou politizovány."9. Velmi 

dobrým příkladem tohoto byla genocida ve Rwandě v roce 1993. Etnické čistky byly 

důsledkem dlouhodobé politizace původního historického konfliktu o půdu. Velmi 

podobně je tomu v Somálsku, jenž využiji jako příklad prokazující mnohé aspekty 

přispívající nejen ke vzniku ozbrojeného konfliktu a tedy uprchlíků, ale i tzv. 

ekonomických migrantů. 

 Somálsko je asi nejznámější kvazistát. K situaci v této zemi přispívá několik 

faktorů. Nehostinné podmínky země způsobují, že půdy, která by se dala využít ke 

kultivaci je málo. Úrodné půdy nadále ubývá v důsledku postupující dezertifikace, 

která je s největší pravděpodobností způsobena celkovým globálním oteplováním. To 

znamená, že celosvětově tvořené skleníkové plyny, jenž tento jev způsobují10, mají 

dohru právě zde. Lidé nemají dostatek zdrojů obživy, tak migrují. Nadále vysoká míra 

porodnosti (6,68 narozených dětí na matku) způsobuje, že potravy, jenž je nutné 

zajistit, je více. Vzhledem k tomu, že toto je mnohdy nemožné, lidé mnohdy umírají 

                                                 
8 2006 UNHCR Statistical Yearbook. http://www.unhcr.org/statistics.html 
9 Gedlu, M. Subsaharská Afrika: Problémy demokracie, nacionalismu a mezinárodních vztahů. Praha: 
Ústav mezinárodních vztahů 1998, s. 12. 
10 Willetts, H. Global Warming- an Overview. 
http://www.bbc.co.uk/weather/features/global_warming1.shtml 
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od hladu, rozsáhlé hladomory jsou časté. Tím pádem pouhá snaha o přežití, jako je i 

kultivace půdy k zajištění obživy či pasení dobytka, může být podnětem k rozpoutání 

ozbrojeného konfliktu. To je také jednou z hlavních příčin bojů v Somálsku, kdy 

političtí vůdci využili klanismu k rozpoutání těchto bojů. Vzhledem k tomu, že 

hospodářství této země je založeno především na zemědelství a chovu dobytka, zisk 

úrodné půdy znamená i zisk ekonomický. Mnoho bojů se tedy odehrává právě o 

úrodnou půdu11. Od roku 1991, kdy byl prezident Siad Barre svržen, není v zemi 

efektivní centrální vláda. Země je naopak rozdělena mezi poddanství jednotlivých 

rodinných klanů, jenž mezi sebou bojují. Byť byl v roce 2000 rozhodnutím vůdců 

některých klanů Abdulkassim Salat Hassan jmenován prezidentem a byla zřízena 

přechodná vláda, fakticky se nic nezměnilo. Další pokus o ustanovení centrální moci 

se uskutečnil roku 2004, kdy byla opět zřízena přechodná vláda, jenž poté zvolila 

Abdullahi Yusufa za prezidenta. Ani tato vláda však nebyla schopna získat a udržet si 

moc či vytvořit fungující politické instituce. Místo toho se země pořád zmítá v 

občanské válce, řešení situace je zatím v nedohlednu. Důsledkem války bylo přes 4, 8 

miliónů uprchlíků jenom v letech 1996-200412. 

 Tato situace má však i svoji dohru. Dlouhodobý nedostatek potravy způsobuje 

podvýživu, která má negativní důsledky na celkovou imunitu lidí. Díky tomu jsou lidé 

méně odolní vůči nemocem, což spolu se špatným stavem zdravotní péče jen 

podporuje nízkou hodnotu průměrné délky života, zde činící 48,84 let. To má za 

následek nízkou hodnotu středního věku obyvatel (17,6 let) což znamená, že 

obyvatelstva produktivního věku je málo. Spolu s vysokou mírou negramotnosti 

(37,8%13) a přes deset let trvající občanskou válkou je možnost ekonomického růstu 

téměř nulová. Můžeme tedy vidět, že válka je jen konkrétním projevem mnoha 

faktorů, a to politických, ekonomických, ekologických i kulturních. Zároveň vidíme, 

že faktory, jenž válku nejdříve způsobily, jsou nyní i jejími důsledky. Tímto se země 

dostane do začarovaného kruhu, z nějž lze těžko uniknout. Chce-li někdo přežít je 

mnohdy jediné řešení právě migrace. Dle údajů UNHCR v letech 1996-2005 požádalo 

o azyl v zemích Evropské unie přes 92 tisíc Somálců, z nichž  487 žádalo o azyl ve 

Španělsku.     

                                                 
11 Wam, E., Sardesai, S. Conflict in Somalia: Drivers and Dynamics. The World Bank 2005 
12 2006 UNHCR Statistical Yearbook. http://www.unhcr.org/statistics.html 
13 CIA World Factbook, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html 
 (hodnoty pro rok 2007) 
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 Další, resp. hlavní příčinou opravňující k získání statusu uprchlíka (a v případě 

požádání potencionálně i azylu) je perzekuce. I přesto, že tento pojem nemá v právní 

vědě přesnou definici co se uprchlíků týče, dle Ženevské konvence se jako perzekuce 

chápe ohrožení života nebo svobody v důsledku pronásledování kvůli rasové, 

náboženské, národnostní příslušnosti nebo příslušnosti k určitým společenským 

vrstvám nebo i zastávání určitých politických názorů. Definice, jenž tvoří i základ 

definice uprchlíka, na první pohled působí poměrně široce, avšak přesto se na ni ne 

vždy dá odvolat. V případech, kdy je jako důvod emigrace udána perzekuce, se 

většinou jedná o jednotlivce, žádosti o status uprchlíka jsou pak vyřizovány 

individuálně.  

 Problémem je, že mnohdy jsou motivací emigrace jednotlivců výše zmíněné 

důvody (tedy například nedostatek zdrojů obživy, absence pracovních příležitostí, 

špatný stav zdravotní péče či vzdělávacího systému). Tyto důvody nejsou z právního 

hlediska obvykle dostatečnými k získání statusu uprchlíka, tudíž ani udělení azylu. A 

právě zde vzniká ona propast mezi označením uprchlík a ekonomický migrant, byť ve 

skutečnosti i tito migranti mnohdy prchají z nutnosti. Tato hranice není zřetelná ani 

pro organizace věnující se otázkám migrace, jako příklad uvedu definice UNHCR a 

Mezinárodní Organizace pro Migraci (nadále jen IOM). UNHCR na svých 

internetových stránkách poskytuje základní informace této problematiky, mezi nimiž i 

rozlišení mezi uprchlíkem a ekonomickým migrantem. Uvádí že ekonomický migrant 

"obvykle opouští zemi svého původu dobrovolně, ve snaze dosáhnout lepší životní 

úrovně", hlavní rozdíl je tedy v tom, že "zatímco ekonomický migrant může využít 

účinné ochrany vlády země svého původu, uprchlík ne"14. Připouští tedy, že "v praxi 

může být obtížné tyto dva motivy rozlišit"15. Na druhou stranu IOM definuje 

ekonomického migranta jako osobu, "která opouští jeho/její obvyklé místo bydliště 

aby se usadil/a mimo zemi svého původu s cílem zlepšit kvalitu jeho/jejího života"16. 

Jinak řečeno, předpokládá se, že hlavní příčinou emigrace je chudoba, nedostatek 

pracovních příležitostí či neperspektivní vyhlídky (ekonomické, politické) co se 

vývoje dané země týče. 

 Výše zmíněné důvody by se všechny daly považovat za tzv. push faktory, 

neboli činitele motivující k emigraci. Mezi další push faktory patří i zhoršující se nebo 

                                                 
14 Základní informace. UNHCR. 2008. www.unhcr.cz/zakladni/?cid=12  
15 Základní informace. UNHCR. 2008. www.unhcr.cz/zakladni/?cid=12 
16 Základní informace. UNHCR. 2008. www.unhcr.cz/zakladni/?cid=12 
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stagnující úroveň ekonomické situace v dané zemi jako reakce na změny na světových 

trzích. Problémem je jednak to, že hospodářství většiny zemí Subsaharské Afriky je 

stále založeno na vývozu základních surovin, málokdy však na jejich zpracování. To 

znamená, že i přesto že tyto suroviny vyvezou, musí je poté opět koupit ve 

zpracované podobě. Velmi vysoká míra korupce, spolu s obecně nestabilní politickou 

situací v mnoha zemích, kdy se vládci často drží u moci i několik desetiletí, 

podkopává vznik funkčního demokratického systému. Důsledkem je nestabilita, která 

často působí jako odrazující faktor pro zahraniční investory. Tím pádem je 

ekonomický zisk minimální, pokud vůbec nějaký. Hospodářství většiny těchto států je 

založena na primárním, popř. sekundárním sektoru. Tím pádem, pokud tyto země 

chtějí vyhovět požadavkům světových trhů a tyto zdroje vyvážet, musí zajistit alespoň 

určitou míru politické a ekonomické stability a bezpečnosti. Jako příklad lze jmenovat 

Nigérií, která i přes své velké přírodní bohatství má určité problémy přilákat 

zahraniční investory kvůli bezpečnostním obavám17. Roli také hrají nerovnosti 

nákupních a prodejních cen zboží, kdy rozdíl je mnohdy markantní. Jako příklad bych 

zmínila nerovnováhu cen nákupu a prodeje kávy. Stephen Castles v článku "The real 

price of coffee"18 využívá Ethiopie aby prokázal tuto závislost. Uvádí, že 90% 

ethiopského exportu je káva, tvoří 54% jejího HDP. Zároveň z 14 liber, což je 

prodejní cena za 0,45 kilogramů kávy, dostane výrobce 59 centů. Zvýšit ceny může 

být pro výrobce problematické, jednak z nedostatečné informovanosti o cenách na 

světových trzích, stejně jako ze strachu z absence kupce.  

 Existují ale i pull faktory, neboli ty, jenž působí jako lákadla pro 

přistěhovalce. Ty zřejmé jsou vyšší životní úroveň, charakterizována lepšími 

pracovními podmínkami, lepší zdravotní péčí či vzdělávacím systémem. Často mají 

imigranti odborné vzdělání ale v imigrační zemi mohou vykonávat pouze 

nekvalifikovanou práci. Avšak i právě tato možnost- vykonávat nekvalifikovanou 

práci, která přesto zlepší životní úroveň imigranta, může být také jedním z pull 

faktorů. Zde zároveň najdeme závislost na existenci černé ekonomiky v imigrační 

zemi, v případě Španělska poměrně rozšířené. Dalším nechtěným pull faktorem může 

být udělování amnestií nelegálním imigrantům, jichž v Španělsku od roku 1990 

                                                 
17 Country Profile: Nigeria. www.bbc.co.uk 
18 Castles, S. The Real Price of Coffee. The Independent. 2006 
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proběhlo několik19. Těmito aspekty španělské imigrační politiky se však budu zabývat 

dále ve své práci. 

 Na první pohled je odpověď na rozdíl mezi migrací nucenou a ekonomickou 

jednoduchá. Stejně tak nám může připadat, že ony příčiny jsou tak říkajíc věcí Afriky. 

Když se však podíváme za to, co je na první pohled zřejmé, vidíme že tato hranice je 

poměrně nejasná. Pohnutky k emigraci se často překrývají, podobně je tomu i pokud 

jde o původ těchto příčin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
19 Dolado, J. The Spanish approach to immigration. 2007. www.voxeu.org. 
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2. VLASTNÍ MIGRACE 

 

 V této části své práce se budu zabývat samotnou migrací ze Subsaharské 

Afriky do Španělska. Nejdříve prozkoumám kdo nejčastěji migruje- zda ženy či muži, 

jakého věku jsou emigranti nejčastěji, zda spíše lidé s vyšším vzděláním či bez 

vzdělání, a proč právě oni. Poté se budu věnovat délce pobytu přistěhovalců- zda 

zůstávají většinou natrvalo či pouze dočasně, a jestli je ona délka plánována, nebo 

spíše důsledkem podmínek. Stejně tak budu věnovat pozornost otázce jejich konečné 

destinace- zda je jí Španělsko anebo jestli slouží pouze jako tranzitní země, a jestli 

tomu tak bylo vždy, popř. jak se toto změnilo. Pokusím se vypátrat, ze kterých zemí 

nejčastěji pocházejí imigranti putující do Španělska a odpovědět na otázku proč tomu 

tak je. Zabývat se budu nejčastějšími způsoby ilegální imigrace a nejužívanějšími 

trasami, nakonec se pokusím popsat její případné změny jako reakci na španělskou 

regularizační politiku.  

 

 

2.1 KDO MIGRUJE 

 

 Pokud se zabýváme otázkou kdo migruje ze Subsaharské Afriky do Španělska, 

legálnost či ilegálnost migrace či pobytu nehraje tak zásadní roli. Pro obojí však platí 

nedostatečná dokumentace demografických údajů. Uvedení přesných statistických dat 

je tedy nemožné, jedná se tudíž o všeobecné charakteristiky.  

 Španělská ekonomika na přelomu tisíciletí je charakterizována boomem, jenž 

je zčásti založen na tradičním zemědělství, ale především pak na turismu a s ním 

souvisejícím stavebnictvím. Díky tomu je zde velká poptávka po nekvalifikované 

pracovní síle, a tudíž i velký prostor pro šedou ekonomiku. Imigrace odborníků 

naopak není tak markantní jako v jiných zemích Evropské Unie, neboť tato místa 

pořád vyplňují spíše Španělé. Proto se mluví o tzv. služebním proletariátu- pouze asi 

jen 10% těchto přistěhovalců vykonávají odbornou práci20.  

 Díky tomu, spolu se španělským systémem krátkodobých pracovních 

kontraktů či povolení, je imigrace do Španělska charakterizována převažující 

                                                 
20 King, R. Eldorado or Fortress? Migration in Sourthern Europe. London: Macmillan 2000, s. 264. 
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ilegálností. Dle průzkumů se přes čtyřicet procent imigrantů ze Subsaharské Afriky do 

země dostalo bez jakýchkoliv dokumentů21. I přesto si však často najdou legální práci, 

charakteristická je opakovaná změna tohoto statusu.  

 Co se týče společenského postavení, přistěhovalci nepocházejí jen z nižších 

vrstev, ale naopak mají "často poměrně dobré vzdělání a pocházejí ze středních socio-

ekonomických vrstev"22 v zemi původu. Rozhodnutí o emigraci mnohdy není 

rozhodnutím jenom onoho jednotlivce, ale čím dál častěji celé rodiny. Emigrace je 

viděna jako řešení pro rodinu, jenž pomůže zvýšit její životní úroveň. Vybrán je tudíž 

většinou jedinec, o němž se předpokládá, že bude schopen nejvíce získat v nové zemi. 

To znamená, že jsou to často nejlépe vzdělaní členové rodiny, nebo ti s největším 

potencionálem. I přesto, že přistěhovalci mohou mít i dobré vzdělání, ve Španělsku 

jsou nejčastěji zaměstnáni ve službách, ve stavebnictví či v zemědělství. Je to dáno 

jednak pčíslušnou legislativou, kdy kvalifikovaná pracovní místa mohou být obsazena 

cizinci pouze pokud se prokáže, že ono místo nemůže obsadit španělský občan. Jak 

nalezneme v článku 18 z Ley de Extranjería z roku 1985: 

"1. Při udělování a obnovování pracovního povolení se posuzují následující okolnosti:  

a. Existence nezaměstnaných španělských pracovníků toho oboru, jenž 

se žadatel nabízí vykonávat. 

b. Nezpůsobilost či nedostatek španělské pracovní síly v oboru či profesi a 

geografické oblasti kde se uchází o práci. 

c. Reciproční režim se zemí původu cizince."23   

Přistěhovalci tedy vykonávají práce, o něž občané již nemají zájem. 

 Byť ne pravidlem, charakteristický je nižší věk přistěhovalců, většinou do 

třiceti let. Důvodem je fakt, že tito lidé mají zatím nejmenší " investici" do kariér v 

zemi původu a zároveň nejvíce času "znovu nabýt investici" do emigrace24. Ve 

většině případů také platí, že emigrují ti, jenž ještě nejsou ženatí/vdané. Pokud již ano, 

partner obvykle zůstane v zemi původu. Rostoucím trendem na přelomu tisíciletí je 

však sloučení rodiny v emigrační zemi, zde tedy Španělsku. 

 Jak upozorňuje Joaquín Arango ve své práci Becoming a Country of 

Immigration at the End of the Twentieth Century: the Case of Spain, "ženy tvoří 
                                                 
21 Cornelius, W.A. Spain: The Uneasy Transition from Labor Exporter to Labor Importer in 
Controlling Immigration: A Global Perspective Stanford: Stanford University Press 2004, s. 393. 
22 Haas, H. Trans-Saharan Migration to North Africa and the EU: Historical Roots and Current 
Trends. 2006. www.migrationinformation.org 
23 Ley Orgánica 7/1985 Sobre los Derechos y Libertades de los Extranjeros de España 
24 World Migration 2005: Costs and Benefits of International Migration. IOM, s. 191. 
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silnou většinu mezi přistěhovalci z Dominikánské republiky, Filipín, Peru, Rovníkové 

Guineji a Kapverdů, zatímco u afrických migrantů je opak pravdou"25. Inongo-vi-

Makomé upozorňuje na ještě jeden aspekt této problematiky. Dle něj "africká žena v 

Evropě pracuje více či méně za stejných podmínek jako muži. Působí ve fabrikách, 

obchodech, nemocnicích atd. Výjimkou je Španělsko, kde černá žena má jen dvě 

možnosti: práci v domácnosti nebo prostituci."26. Jako důvod uvádí, že aby cizinec 

získal pracovní povolení poskytované Ministerstvem vnitra, musí ještě před příjezdem 

mít uzavřenou pracovní smlouvu na místo, jenž španělský občan zavrhl. Pro ženy je 

to nejčastěji právě práce v domácnosti, po které je sice rostoucí poptávka v posledním 

desetiletí 20. století, ale zároveň pořád platí, že těchto legálně poskytovaných míst je 

málo. Převažují tedy příležitosti ilegální. Také charakter španělského pracovního trhu, 

kdy fakt že v některých odvětvích "zaměstnavatelé najímající cizince na 

nekvalifikovanou práci mají preferenční hierarchií", způsobuje, že existují "dobře 

organizovanými podniky..., jenž umísťují ilegální imigrantky (především ženy z 

Filipín, Dominikánské republiky a z Peru) do služeb v domácnosti"27.  Tím pádem, 

byť to není vždy možné, se mnoho žen ze Subsaharské Afriky snaží migrovat legální 

cestou. Využívají programů založených na bilaterálních dohodách mezi Španělskem a 

zemí původu, které jim na dobu určitou zabezpečí práci. Jde o neodbornou činnost u 

společností jako je Accion, McDonald´s, Carrefour či Vips28. Tyto programy však 

nejsou zatím v Subsaharské Africe moc rozšířené, tudíž mnoho imigrantů přichází do 

země ilegálně. Právě kvůli nebezpečnosti tohoto způsobu migrace jsou to spíše muži 

jenž tuto cestu podnikají. Obecně se však dá říci, že ženy sice migrují méně často než-

li muži, ale zároveň se v poslední době mluví o tzv. feminizaci ekonomické migrace. 

Byť tento existuje již od 60. let, v případě Afriky je tomu tak až nyní. Jak uvádí IOM 

ve své roční zprávě o světové migraci pro rok 2005 v souvislosti s migrací ze 

Subsaharské Afriky, "více a více žen se stěhuje nezávisle, ne pouze v doprovodu 

                                                 
25 Arango, J. Becoming a Country of Immigration at the End of the Twentieth Centruy: the Case of 
Spain in Eldorado or Fortress? Migration in Southern Europe. London: MacMillan Press LTD 2000. s. 
262. 
26 Inongo-vi-Makomé. La emigración negroafricana: tragedia y esperanza. Barcelona: Ediciones 
Carena 2000, s. 113. 
27 Cornelius, W.A. Spain: The Uneasy Transition from Labor Exporter to Labor Importer in 
Controlling Immigration: A Global Perspective. Stanford: Stanford University Press 2004, s. 398. 
28 Burnett, C. To Curb Illegal Migration, Spain Offers a Legal Route. The New York Times. 2003. 
www.nytimes.com 
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manžela či jiných rodinných příslušníků, ale pro zajištění vlastních ekonomických 

potřeb"29.  

 

 

2.2 MIGRACE TRVALÁ VS. DOČASNÁ 

  

 Pokud se zabýváme délkou pobytu migrantů, je nutné si uvědomit, jak 

upozorňuje Charles B. Keely ve své práci "Demography and International Migration", 

že "původní záměr není vždy určující"30. Kupříkladu uprchlíci, pro než byla emigrace 

důsledkem podmínek v zemi původu, mohou mít v úmyslu návrat do vlasti, až 

pominou ony příčiny jejich emigrace. Do té doby může být návrat nemožný, takže 

pobyt se může výrazně prodloužit. Avšak po určité době, kdy přistěhovalci tzv. 

zapustí kořeny, je návrat méně pravděpodobný. K usazení přispívá i rozsah šedé 

ekonomiky, která poskytne možnosti k zajištění živobytí. Zároveň neustále 

dostupnější způsoby komunikace a cestování znamenají zánik hrozby izolace od 

zbytku rodiny či vlastní kultury. To samozřejmě platí nejen pro uprchlíky, ale i pro 

ekonomické migranty. Oni jsou těmi, kteří dle Úmluvy o právním postavení uprchlíků 

či jiných pravidel konkrétních států nemají na azyl nárok. Avšak ani u nich nelze 

jednoznačně říci, že migrace byla dobrovolná. Může jít například o nadměrně 

vysokou míru nezaměstnanosti, kdy je takřka nemožné zajištění živobytí. Na žebříčku 

deseti zemí, kde je tato míra nejvyšší, je šest právě v Subsaharské Africe31. Opět lze 

tedy říct, že nejen emigrace samotná, ale i délka pobytu může být podřízena vnějším 

podmínkám a tudíž proměnlivá, nezávisle na původních plánech přistěhovalce. 

 Dle odhadů však více než polovina ilegálních imigrantů přijíždějících do 

Španělska hodlá v zemi také zůstat natrvalo32. Od poloviny 80. let je Španělsko zemí 

imigrační, a ne jen tranzitní jako předtím. K tomu přispěl jak ekonomický boom 90. 

let, tak imigrační politika Španělska, charakterizována možnostmi získat pracovní 

povolení a povolení k pobytu. Dalším faktorem je i opakované udělování amnestií 

ilegálním migrantům.  
                                                 
29 World Migration 2005: Costs and Benefits of International Migration. IOM, s..35. 
30 Keely, C.B. Demography and International Migration in Migration Theory: Talking across 
Disciplines. New York, London: Routledge 2000, s. 47. 
31 CIA World Factbook, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/rankorder/2129rank.html (data z roku 2007) 
32 Cornelius, W.A. Spain: The Uneasy Transition from Labor Exporter to Labor Importer in 
Controlling Immigration: A Global Perspective. Stanford: Stanford University Press 2004, s. 389. 
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 Zároveň se i ve Španělsku projevuje celosvětový trend, kdy je na vzestupu 

migrace většího počtu lidí na delší období, ale s konečným záměrem návratu do vlasti. 

Jedná se především o ekonomické migranty, kteří v první řadě chtějí zlepšit životní 

úroveň rodiny. Platí to jak pro legálně přijíždějící odborníky, tak pro nekvalifikované 

migranty. Pouze menšině se podaří využít programů poskytujících legální práci na 

dobu určitou, mnozí tedy přijíždějí nezákonně. Vzhledem k poměrně vysoké ceně a 

především náročnosti této cesty, je mnohdy delší, ale jednorázový pobyt výhodnější. 

Avšak poté, co dosáhnou svého zamýšleného cíle, neboli výše finančního zisku, se 

vrátí do vlasti33.  

 Podle časového hlediska bychom mohli rozlišit ještě jeden druh migrace, a 

sice sezónní. Důvodem je velké množství krátkodobých pracovních příležitostí v 

zemědělství, což je zároveň sféra, v níž zaměstnavatelé často preferují imigranty ze 

Subsaharské Afriky kvůli jejich "dojmu pracovitých, poslušných a věrohodných 

pracovníků"34.  

 I přesto, že mnozí, jímž se jednou podařilo dobýt "pevnost Evropu" hodlají 

také zůstat, ne vždy je to možné. Původně plánované trvalé přestěhování může skončit 

po krátké chvíli, např. při zadržení policií, stejně jako prvotní plán návratu může 

skončit trvalých usazením.  

 

    

2.3 HLAVNÍ ZEMĚ PŮVODU A OTÁZKA KONEČNÉ DESTINACE 

  

 Cílové destinace imigrantů z rozvojových zemí jsou často určovány 

historickými vztahy, především pak z dob kolonialismu. Vzhledem k tomu, že 

Španělsko se soustředilo na africkém kontinentu spíše na oblast Maghrebu, je počet 

imigrantů ze Subsaharské Afriky, jenž mají Španělsko za svou cílovou zemi, poměrně 

malý. Tvoří asi jen 4% z celkového počtu přistěhovalců, rozdíl je především v druhu 

migrace35. Počet migrantů, jenž volí Španělsko za zemi cílovou, však stoupá. Je to 

dáno právě tím, že slouží i jako země tranzitní, byť od druhé poloviny 80. let ne již v 

takové míře jako předtím. 

                                                 
33 Hugo, G. Circular Migration: Keeping Development Rolling?. 2003. www.migrationinformation.org 
34 Cornelius, W.A. Spain: The Uneasy Transition from Labor Exporter to Labor Importer in 
Controlling Immigration: A Global Perspective. Stanford: Stanford University Press 2004, s. 398. 
35 Recarte, A. La Nueva Espana. 2006. www.libertaddigital.com 
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 Tato imigrace je charakterizována neustále se zvětšujícím počtem zemí, z 

nichž přistěhovalci pocházejí. Výše počtů migrantů z těchto zemí záleží na konkrétní 

době a situaci v dané zemi. Mezi ty dlouhodobě se objevující patří: Senegal, Gambie,  

Kapverdy, Guinea a Rovníková Guinea, Sierra Leone, Nigérie, Libérie, Pobřeží 

Slonoviny, Ghana, Demokratická republika Kongo, Kamerun, Súdán, a země 

Afrického rohu. Důvodů, proč lidé volí právě Španělsko, je několik. Pro některé je 

pouze tranzitní zemí, když už se jednou dostanou na území Evropské Unie, absence 

vnitřních kontrol hranic v podstatě znamená libovolný pohyb. Putují poté především 

do Francie, Itálie, Německa či Velké Británie. To je motivováno jak většími 

cizineckými komunitami v těchto zemích, což často znamená více pracovních 

příležitostí vzhledem k vzájemné pomoci mezi jejich členy, tak větším bohatstvím 

těchto zemí a vidinou lepšího života.  

 Co se týče národností, jenž zůstanou ve Španělsku s cílem usazení se, 

nejpočetnější jsou Senegalci, Nigeríjci a Maurietánci. Důvodem často bývá 

přítomnost příbuzných či známých, jenž mohou pomoci nově příchozím. Právě 

přítomnost známých také působí jako pull faktor, na rozdíl třeba od jazyka- kdy 

většina přistěhovalců ze Subsaharské Afriky při svém příjezdu Španělsky neumí a 

musí se doučit. Reakcí na velký příliv imigrantů právě z těchto zemí vznikl v roce 

2006 tzv. Plán Afrika, jenž se snaží zamezit tomuto přílivu pomocí informačních 

kampaní a programů, umožňujících legální práci na dobu určitou. Zároveň však je 

poskytnuta legální možnost se v zemi usadit, což působí jako pull faktor v těchto 

státech. Tento vládní program, jenž má působit v letech 2006-2008, má sedm hlavních 

cílů. Mezi ně patří konsolidace demokracie, respektu pro lidská práva, míru a 

bezpečnnosti; boj proti chudobě; kooperace při regulaci migračních toků; podpora 

investování či podpora rozvoje36. Je to jeden ze způsobů, jak se Španělsko snaží 

dosáhnout omezení ilegálního přistěhovalectví.  

 

 

2.4 ZPŮSOBY A TRASY MIGRACE 

  

                                                 
36 Plan Africa. Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. 2006. 
www.maec.es/es/Home/Paginas/20060605_planafricaingles.aspx 
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 Způsobů, jak se dostat do Španělska, je samozřejmě mnoho. Nejpohodlnější je 

pro legální migranty- nejčastěji letecky, s potřebnou dokumentací. Tomuto pohodlí se 

však těší výrazná menšina imigrantů ze Subsaharské Afriky, většina přijede nelegálně. 

S tím souvisí také "vznik nového průmyslu: organizované pašování lidí."37. Jak 

poukazují autoři eseje Approaches to Migrants in an Irregular Situation, "ilegální 

migranti vyvinou strategie, z nichž se některé dokonce institucionalizují, k nalézání 

práce a získávání informací, jako je například používání falešných dokumentů či 

dělení se nebo ´půjčování si´ identit."38. Nezřídka se tedy dostanou přes hranice s 

falešnými dokumenty, běžné je také půjčování si dokumentů či přivlastňování si 

dokumnetů zemřelých39. Často přijíždějí na turistická víza, s tím že v Evropě pak 

zůstanou. Avšak více než 40% přistěhovalců ze Subsaharské Afriky v průzkumu 

přiznalo, že se do země dostali bez jakýchkoliv dokumentů. Jak tedy vypadá jejich 

cesta? 

 Způsobů je opět několik, stejně tak jako etap poutě (příloha č. 2). Mluví se 

dokonce o "konsolidaci migračních tras a sítí"40, kdy nejenže jsou ustáleny tyto trasy, 

ale také existují poměrně stálé sítě poskytující informace o samotné migraci či tuto 

cestu zabezpečující. Cesta může trvat měsíc, ale stejně tak i několik let. Mnohdy se 

migranti dočasně usadí ve městech ležících na jejich trase, kde si najdou práci aby si 

vydělali na další úsek cesty. Ta je koneckonců dost nákladná- musí se dostat přes 

Saharu. Mnohými je právě tento úsek cesty charakterizován jako nejnebezpečnější. 

Stovky dolarů je stojí úplatky, pašeráci, doprava i obyčejné každodenní potřeby 

(příloha č. 3). Využívají všechny možné dopravní prostředky, nejčastější kamionů či 

velkých dodávek. Přes Saharu existuje několik možných tras, nejužívanější vede přes 

Agadez v Nigeru, město ležící na historické křižovatce karavanů. Poté putují do 

Tamanrassetu v jižním Alžírsku, odkud pokračují buď do měst na severu anebo dále 

do Maroka. Zde opět nastává několik možností. Někteří se schovají pod kamiony, jiní 

do útrob lodí putujících přes Středozemní moře. Mnozí se pokusí obeplavat ploty 

oddělující španělské enklávy Ceutu a Melillu v Maroku. Jiní se naopak snaží přelézt 

                                                 
37 Papademetriou, D.G. Managing Rapid and Deep Change in the Newest Age of Migration in The 
Politics of Migration: Managing Opportunity, Conflict and Change. Malden: Blackwell Publishing 
2003, s. 44.  
38 Gächter, A., Waldrauch H., Cinar D. Approaches to Migrants in an Irregular Situation in Irregular 
Migration: Dynamics, Impact, Policy Options.Vienna: European Centre Vienna 2000, s. 16-17. 
39 Gächter, A., Waldrauch H., Cinar D. Approaches to Migrants in an Irregular Situation in Irregular 
Migration: Dynamics, Impact, Policy Options.Vienna: European Centre Vienna 2000, s. 16-17. 
40 Haas, H. Trans-Saharan Migration to North Africa and the EU: Historical Roots and Current 
Trends. 2006. www.migrationinformation.org 



 22 

zeď, jenž tvoří hranici na pevnině. Avšak kvůli velmi vysokým počtům těchto lidí, 

vrcholící v roce 2005, vznikly kolem měst jakási opevnění- kromě zdí i oplocení, 

neustále pod dozorem policie i technologie. Důsledkem byla změna tras a objevení se 

fenoménu tzv. migrantů na člunech i zde. Byť nejsou ani zdaleka nejpočetnější 

skupinou přistěhovalců, jsou u médií nejoblíbenější. Tzv. "cestovní agentury", za ceny 

pohybují mezi 1000 Euro až 1500 Euro na osobu, zajistí převoz přes moře na území 

Španělska. Někteří dokonce nabízejí až tři pokusy v případě neúspěchu. Používají se 

malé čluny, tzv. pateras, kam se natěsná přes deset lidí, v poslední době však také 

"cayucos", větší rybářské loďky, kam se vejde až 12041. 

 Dřívější trasy vedly přes Gibraltarský průliv, avšak kvůli nestále zevrubnějším 

kontrolám těchto vod se trasy prodlužují. Výchozí body se posunuly dále na východ 

Maroka, odkud pak doplouvají na severovýchodní pobřeží Španělska. Původně 

marginální trasa- přes Kanárské ostrovy, je nyní nejužívanější. Počet migrantů 

přijíždějících na Kanárské ostrovy člunem v roce 2005 činil přibližně 5200, o rok 

později již 31 00042. Nejkratší trasa z Maroka měří necelých 200km po moři, avšak 

kvůli nestále se zintenzivňujícím kontrolám těchto vod se výchozí body posouvají 

dále na jih. Ze Západní Sahary, Mauretánie či dokonce Senegalu může být vzdálenost 

až 1000 km, trvající jeden až tři týdny v závislosti na počasí a podmínkách na moři 

(příloha č. 4). 

 Vzhledem k podmínkám, jenž charakterizují tuto cestu, je zřejmé, proč ji 

podnikají především mladí muži. I pro ně ale znamená velké riziko. Vzhledem ke 

zpřísňujícím se hlídkám těchto vod se trasy neustále prodlužují, čímž se také zvětšuje 

její nebezpečnost. Je zřejmé, že řešení bude vyžadovat více než jen intenzivnější 

střežení těchto tras. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
41 Baily, D. Small islands´ migration drama. 2006. www.bbc.co.uk. 
42 Zdroj: Reddy, M. From Africa to Europe alone: Unaccompanied minors in the Canary Islands. 
2007. www.immigrationhereandthere.org 
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3. ŠPANĚLSKÁ IMIGRAČNÍ POLITIKA 

 

 

 V této části své práce se budu zabývat přístupem Španělska k imigraci. 

Stručně přiblížím vývoj imigrační legislativy, a to zákonů, regularizačních kampaní a 

tzv. přidělovacího systému (El sistema de contingente). Zmíním vliv členství v 

Evropském společenství/Evropské unii na tuto politiku, stejně tak některé důsledky, 

jenž tyto kroky měly na migraci. Hlavně se budu věnovat reakci země na ilegální 

migraci z Afriky. 

 

 

3.1 LEGISLATIVA 

 

 Nejdůležitějším rysem španělské imigrační politiky je, jak poukazuje Joaquín 

Arango, že "narozdíl od evropské zkušenosti, ve Španělsku imigrační legislativa 

téměř předcházela imigraci."43. Až do roku 1985 neměla země imigrační zákon, neboť 

sama byla zemí emigrační. V platnosti byl pouze zákon upravující práva uprchlíků a 

azylantů, Ley del Derecho de Asilo y de la Condición de Refugiado, a to pouze jeden 

rok. Avšak s nadcházejícím vstupem do tehdejšího Evropského společenství, 

plánovaného na rok 1986, byla země pod tlakem podřídit se jeho zákonodárství v 

oblasti imigrace ze zemí mimo společenství. První zákon, Ley Orgánica sobre los 

Derechos y libertades de los extranjeros (O právech a svobodách cizinců), neboli Ley 

de Extranjería z 1. července 1985, byl charakterizován svým postojem k imigraci jako 

k dočasnému jevu. Byl tudíž velmi restriktivní k imigraci, v souladu s evropským 

trendem počínajícím v polovině 70. let. Pozornost věnoval především těm 

přistěhovalcům, jenž se v zemi již nacházeli, hlavním cílem byla regularizace jejich 

statusu u Ministerstva práce. Právům imigrantů, jako například spojování rodin, 

integraci či politické participaci, nevěnoval pozornost.  

 Počínaje druhou polovinou 80. let, povaha Španělska jako imigrační země 

začínala být čím dál evidentnější. Zákon byl brzy zastaralý, zákon byl doplněn v roce 

1996. Vláda španělských socialistů PSOE vzala na vědomí nutnost změnit "policejní" 

                                                 
43 Arango, J. Becoming a Country of Immigration at the End of the Twentieth Century: the Case of 
Spain in Eldorado or Fortress? Migration in Southern Europe.  London: MacMillan 2000, s. 265. 
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povahu zákona na více integracionalistickou. Byla posílena práva přistěhovalců, 

například na vzdělání, právní poradenství či spojování rodin. Zároveň byl vytvořen 

nový druh povolení: k trvalému pobytu. 

 Ještě dále sahala novela zákona v platnosti od ledna 2000 (Ley Orgánica 

4/2000), jenž jako první chápal "imigraci jako trvalý fenomén, s politickými a 

administrativními nástroji vytvořenými k její kontrole"44. Důraz přesunul z kontroly 

hranic na integraci v imigračním státě. Měl podporu všech politických stran tehdy v 

parlamentu, až na konzervativní stranu José Maria Anzara, Partido Popular (Strana 

Lidová). Ta jej považovala za příliš benevolentní v porovnání s restriktivním 

postojem k imigraci ve zbytku Evropy. Po volebním vítězství v březnu 2000 tedy 

schválila dodatek, jenž vstoupil v platnost v polovině roku 2001. Výrazně zpřísnil 

původní legislativu, zahrnoval plánovanou reformu pracovních povolení a povolení k 

pobytu. Jak upozorňuje Orietta Perni ve svém článku "Migration in Spain from Anzar 

to Zapatero: A Real Change of Direction?" tento "vývoj byl důsledkem vzrůstu 

(nelegálních) migračních toků především z Maghrebu a ze Subsaharské Afriky" a 

pocitem "zodpovědnosti Španělska, jenž se cítí být strážcem jižní hranice Evropské 

unie..." 45. Využil především populistické rétoriky, jenž byla v Evropě v módě, k 

získání podpory. Odvolal se jak na zvýšenou kriminalitu a jí zapříčiněný sociální 

konflikt, tak na vysokou míru nezaměstnanosti, ve Španělsku činící 15% až 23% v 90. 

letech46. Opominul však nevhodnost tohoto argumentu vzhledem k dlouhodobé 

povaze španělského trhu se silnou iregulérní ekonomikou, stejně tak jako faktu, že 

pracovní síla přistěhovalců není ve vztahu konkurence k té domácí, ale naopak ji 

doplňuje47. Avšak poté, co Aznar učinil "anti-imigrační sentiment počestným prvkem 

´mainstreamové´ politiky ve Španělsku, opoziční politikové riskovali ztrátu podílu na 

hlasech pokud odbočili příliš daleko od tvrdé line vlády"48.  

 V tomto směru pokračoval i ve svém druhém termínu, v letech 2000-2004. Byl 

představen tzv. Plán GRECO (Programa Global de Regulación y Coordinación de la 

extranjería y la Inmigración en Espaňa), jenž byl v platnosti v letech 2001 až 2004. 

                                                 
44 Ortega Peréz, N. Spain: Forging an Immigration Policy. 2003. www.migrationinformation.org 
45 Perni, O. Migration in Spain form Aznar to Zapatero: A Real Change of Direction?. 2006. 
www.allacademic.com 
46 Národní statistický úřad Španělska, nadále jen INE 
47 Serra, A. Current Immigration Debates in Europe: A Publication of the European Migration Dialog: 
Spain, Migration Policy Group 2005. 
48 Cornelius, W.A. Spain: The Uneasy Transition from Labor Exporter to Labor Importer in 
Controlling Immigration: A Global Perspective. Stanford: Stanford University Press 2004, s. 392. 
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Měl čtyři hlavní cíle: koordinace imigrace v souvislosti s členstvím v Evropské unii, 

integraci cizinců, podporu systému ochrany uprchlíků a vnitřne vysídlených osob, a 

regulace imigrace, především té ilegální, prostřednictvím přísných kontrol hranic.  

 

 

3.2 REGULARIZACE   

  

 Od roku 1985, tedy příjetí prvního zákona zabývajícího se otázkou cizinců ve 

Španělsku, proběhlo celkem šest mimořádných regularizací nelegálních přistěhovalců. 

První se uskutečnila ještě téhož roku, byla vlastně reakcí na přísné podmínky, jenž 

zákon zavedl. Byl to přesně příklad situace, na nějž upozorňují autoři eseje 

Approaches to Migrants in an Irregular Situation, kdy "ilegalita není dána změnou 

učiněnou přistěhovalcem či zvýšeným tíhnutím z jejich strany zapojit se do nelegální 

činnosti, spíše je v jistém smyslu ´vytvořena´ samotnými autoritami"49. Změnou 

zákonů se najednou mnozí ocitli v iregulérním postavení, aniž by sami nějakým 

způsobem v tomto ohledu své chování změnili. Tato regularizace byla určena těm, 

kdo již měli pracovní smlouvu a mohli prokázat pobyt v zemi před 24. červencem 

1985. Spočívala v udělování jednoletého, ale obnovitelného povolení k pobytu a 

pracovního povolení. Byl to také proces, při němž bylo poprvé připuštěno, že se 

Španělsko může stát pro některé zemí cílovou, a nejen tranzitní50. Stejně tak 

znamenala počátek problému, který je od té doby pořád aktuální, a sice 

komplikovanosti zachování si legálního statusu, ať už povolení k pobytu či 

pracovního povolení, byť byl již jednou získán51.  

 Velmi podobně dopadla i následující regularizační kampaň, roku 1991. Ta 

měla být jakýmsi dovršením kampaně předchozí, soustředila se především na 

neregulérní pracovníky. Byla určena pro ty cizince, kteří mohli prokázat pobyt v zemi 

před 15. květnem 1991 a měli pracovní smlouvu. Udělěno bylo tříleté povolení k 

pobytu a roční, ale obnovitelné pracovní povolení. Přínosem nebyla pro její 

                                                 
49 Gächter, A., Waldrauch H., Cinar D. Approaches to Migrants in an Irregular Situation in Irregular 
Migration: Dynamics, Impact, Policy Options. Vienna: European Centre Vienna 2000, s. 14. 
50 Ramos Gallarín, J.A., Bazaga Fernández,  I. Gestión intergubernamental y política de inmigración 
en Espaňa: es caso de los procesos de regularización de inmigrantes. 
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/CLAD/clad0044411.pdf  
51 Ramos Gallarín, J.A., Bazaga Fernández,  I. Gestión intergubernamental y política de inmigración 
en Espaňa: es caso de los procesos de regularización de inmigrantes. 
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/CLAD/clad0044411.pdf 
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dlouhotrvající efekt (odhaduje se že přes 50% těch, jejichž status byl legalizován 

tímto procesem, se během tří let opět ocitli v nelegálním postavení52), ale z jiného 

důvodu. Byla totiž vyjádřením toho, že se Španělsko začalo definitivně chápat jako 

země imigrační53. Důkazem tohoto nového postoje byla další podmínka účasti v 

programu, a sice schopnost prokázat "arraigo", neboli zakořenění v místní komunitě54. 

Tento postoj také vyjádřoval doplňující proces, jehož cílem byla legalizace statusu 

rodinných příslušníků těchto žadatelů. Avšak ten, stejně jako samotný regularizační 

proces, kvůli velmi nížké účasti nebyl velmi úspěšný.  

 Další dvě regularizace se od těch předchozích poněkud lišily. Ta první, z roku 

1994, byla založena na principu slučování rodin. Následující proběhla v roce 1996. 

Týkala se pouze těch, kteří pobývali v zemi před 1. lednem 1996 a jenž už jednou 

měli povolení k pobytu či pracovní povolení, které se jim však nepovedlo obnovit. 

Zároveň se  vztahovala i na příbuzné přistěhovalců. Šlo především o změnu pravidel, 

konkrétně o prodloužení platnosti povolení k pobytu na pět let, prodloužení 

pracovních povolení a zpřístupnění možností získat povolení na dobu neurčitou.   

 Následující regularizace z roku 2000 byla ovlivněna novelou zákona z roku 

1985 O právech a svobodách cizinců, která se uskutečnila v lednu téhož roku a jejíž 

součástí bylo rozšířšení politických a sociálních práv cizinců. Byly poskytovány 

jednoleté povolení k pobytu a pracovní povolení. Proces roku 2000 zároveň ale jako 

první představil možnost trvalé regularizace, "poprvé se zdálo že si španělská 

společnost uvědomuje přitomnost přistěhovalců"55. Regularizace se vztahovala na 

cizince, kteří byli přítomni v zemi před 1. červnem 1999 a kteří během posledních tří 

let vlastnili či zažádali o pracovní povolení či povolení k pobytu56. Dodatečný proces 

roku 2001 se vztahoval na ty imigranty, kteří kromě podmínky přítomnosti v zemi 

před 1. červnem 1999 všechny ostatní požadavky splňovali. Poskytováno bylo 

jednoleté povolení k pobytu. Byť byly tyto dva procesy charakterizovány snahou o 

nalezení trvalejšího řešení tohoto problému, kvůli omezené době platnosti povolení k 

                                                 
52 Ortega Peréz,N. Spain: Forging an Immigration Policy. 2003. www.migrationinformation.org 
53 Cornelius, W.A. Spain: The Uneasy Transition from Labor Exporter to Labor Importer in 
Controlling Immigration: A Global Perspective. Stanford: Stanford University Press 2004, s. 412. 
54 Prostřednictvím například záznamů o zápisu dětí ve školách, dlouhodobými nájemními smlouvami či 
členstvím v dobrovolných organizacích. tamtéž, st. 413. 
55 Ramos Gallarín, J.A., Bazaga Fernández,  I. Gestión intergubernamental y política de inmigración 
en Espaňa: es caso de los procesos de regularización de inmigrantes. 
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/CLAD/clad0044411.pdf 
56 Lucena Piquero, D., Hosnedlová, R. Regularizace nelegální migrace ve Španělsku: Vývoj, dopad a 
ohlas ze strany Evropské unie. 2007. www.migraceonline.cz 
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pobytu a obtížnosti jeho znovuobnovení mnozí přistěhovalci opět upadli od 

iregularity.      

 Poslední regularizace proběhla v letech 2004/2005 a to již pod vedením nové 

vlády, socialistů PSOE (Španělská socialistická dělnická strana). Zároveň byla z 

těchto procesů nejrozsáhlejší (příloha č. 5) . Účelem bylo poskytnout možnost 

legalizace statusu těm přistěhovalcům ve Španělsku, jímž se to při předcházejících 

regularizacích nepovedlo. Poskytnuto bylo jednoleté, ale opět obnovitelné povolení k 

pobytu. Podmínkou bylo prokázání vstupu do země před 7. srpnem 2004 a pracovní 

smlouvu na alespoň šest měsíců57. Hlavním cílem bylo "uspokojit existující poptávku 

po zahraniční pracovní síle přes legální cesty, a to rozšířením těchto cest, a zároveň 

omezit nelegální zaměstnávání"58. Byť je patrné, že se tento proces snažil vyřešit 

problém počínaje u jeho příčiny, tedy velikosti a síle šedé ekonomiky ve Španělsku, 

nechtěným důsledkem byl přivolávací efekt pro další ilegální imigranty. To je obecně 

nejslabším bodem těchto programů, neboť bývají považovány za významné pull 

faktory59. Na to poukazuje například i Manolo I. Abella ve své práci Migration and 

Employment of Undocumented Workers: Do Sanctions and Amnesties Work? když 

píše: "Je zřejmé, že v zásadě by se jeden měl snažit vyhýbat nutnosti opakovat 

amnestie a regularizace, jinak bude vysíláno nesprávné sdělení, že je lepší vstoupit do 

země tajně, spíše než nechat procesu oficiálních žádostí normální průběh."60.  

 

 

3.3 PŘIDĚLOVACÍ SYSTÉM 

 

 Kromě těchto mimořádných regularizací a fungujících současně se systémem 

pracovních povolení61, jenž jsou každoročně udělovány, bylo využito ještě zvláštního 

                                                 
57 Serra, A. Current Immigration Debates in Europe: A Publication of the European Migration Dialog: 
Spain, Migration Policy Group 2005. 
58 Arango, J., Jachimowicz, M. Regularizing Immigrant in Spain: A New Approach. 2005. 
www.migrationinformation.org 
59 Levinson, A. Why Countries Continue to Consider Regularizatio.2005. 
www.migrationinformation.org 
60 Abella, M.I. Undocumented Workers: Do Sanctions and Amnesties Work? in Irregular Migration: 
Dynamics, Impact, Policy Options. Vienna: European Centre Vienna 2000, s. 208. 
61 Systém pracovních povolení, neboli Sistema de permisos de trabajo, umožňuje cizincům vlastnících 
povolení k pobytu požádat o pracovní povolení, pokud mají uzavřenou předběžnou pracovní smlouvu 
se zaměstnavatelem.  
Calavita, K. Immigration, law, and marginalization in a global economy: Notes from Spain. 1998. 
www.findarticles.com  
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systému přidělujících pracovní povolení, Sistema de contingentes. V letech 1993- 

1999 (vyjma roku 1996) byla přidělována pracovní povolení pro ty sektory, kde byl 

nedostatek domácí pracovní síly62. Cílem byla regulace imigrace do Španělska, neboť 

jeho základním principem bylo aktivní najímání lidí z ciziny. Avšak vzhledem k 

tomu, že mnozí již přítomní nelegální přistěhovalci využili toho systému k legalizaci 

svého statusu, byl před opětovným zavedením v roce 2002 reformován a zefektivněn. 

Cizinci, jenž chtějí ve Španělsku pracovat, jsou nyní najímáni přímo ze zemí svého 

původu prostřednictvím bilaterálních smluv. To znamená, že pro ilegální 

přistěhovalce již v zemi není možné legalizovat svůj status touto cestou63. 

 Na druhou stranu je nutno si uvědomit, že přistěhovalci mnohdy ani nemají 

zájem o regularizaci svého statusu. Je to dáno tím, že je leckdy jednodušší nalézt práci 

"načerno" než-li tu regulérní64. Důvodem je časová náročnost byrokratických procesů, 

kterou si přistěhovalec bez nároku na podporu v nezaměstnanosti či finanční podpory 

rodiny většinou nemůže dovolit. 

 

 

3.4 KONTROLA HRANIC 

  

 Poslední metodu, kterou Španělsko využívá k řízení imigračních toků, je 

kontrola hranic. Vzhledem ke geografické poloze je mnohdy považováno za jakousi 

bránu do Evropy. Zároveň s Afrikou hraničí nejen na moři, ale díky enklávám Ceuta a 

Melilla také na pevnině. Vznikem Schengenského prostoru se jeho role stala o to 

důležitější.  

 Co se hranic v Ceutě a Melille týče, od roku 1995 je území těchto enkláv 

obehnáno dvěma paralelními ploty. Kvůli velkému množství lidí, jenž je zdolávali, 

byla roku 1999 původní výška dvou metrů zvýšena na tři, přidány byly i ostnaté dráty. 

Situace byla vyhrocena incidentem z 28. a 29. září 2005, kdy se během těchto nocí 

několik tisíc migrantů pokusilo hranici překonat65. Reakcí bylo nejen opětovné 

zvýšení plotů, tentokrát na šest metrů, ale i přidání ještě jednoho, třetího plotu (příloha 

č. 6). Přidány byly i hledáčky, videokamery a senzory zachycující zvuk a pohyb. 

                                                 
62 Ortega Peréz,N. Spain: Forging an Immigration Policy. 2003. www.migrationinformation.org 
63 Ortega Peréz,N. Spain: Forging an Immigration Policy. 2003. www.migrationinformation.org 
64 Levinson, A. Why Countries Continue to Consider Regularization. 2005. 
www.migrationinformation.org 
65 O´Connell, K.J. Fortress Europe: Ceuta and Melilla. 2005. www.monitor.upeace.org 
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Někteří města již označují za "pevnosti"66,  což možná není daleko od pravdy. Díky 

těmto zaopatřením poklesl počet migrantů, jenž se do Evropy snaží dostat přes Ceutu 

a Melillu, během roku o 64%67. Tyto zaopatření však neznamenaly pokles v 

absolutním počtu migrantů, ale pouze změnu tras, využívanější jsou nyní ty námořní 

(příloha č. 7).  

 Co se týče hranic na moři, jsou podmínky hlídání hranic mnohem 

komplikovanější. Gibraltarský průliv měří pouze 12km, africké pevnině nejblíže ležící 

ostrov Kanárských ostrovů, Fuerteventura, je vzdálen pouhých 120km68. Tyto 

vzdálenosti jsou tedy dostatečně malé na to, aby se daly překonat i na malých člunech, 

které jsou využívány právě proto, že bez rozsáhlého dozoru je obtížné je spatřit. Z 

toho důvodu byl roku 1999 spuštěn systém SIVE (Sistema Integrado de Vigilancia 

Exterior), jenž využívá moderních technologií ke střežení vod. Jedná se především o 

videokamery, infračervené kamery a radary, jenž zachytí i malé plavidlo ve 

vzdálenosti 10km až 25km od břehu. Je učiněn odhad přibližné trasy a doby příjezdu, 

načež je na ono místo vyslána jednotka (využívány jsou automobily, lodě i 

helikoptéry) jenž pasažéry zadrží. Tento systém funguje od roku 1999 v oblasti 

Gibraltarského průlivu, od roku 2007 pokrývá celé pobřeží Andalusie. V roce 2002 

byl zaveden také v okolí Kanárských ostrovů, z ostrova Feurteventura byl rozšířen i 

na Lanzarote a Gran Canaria69 (příloha č. 8). 

 Kromě toho jsou hranice hlídány i společnými silami Frontexu, čili Evropské 

agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států EU. 

Odpovědí na španělské prosby o pomoc se zvládáním této situace z roku 2006 byly 

Frontexem vyslány multinacionální hlídky, jenž střeží pobřeží Maroka, Mauretánie a 

Senegalu70. Roku 2004 bylo také uzavřeno několik smluv s Marokem, na jejichž 

základě bylo vytvořeno 13 smíšených námořních hlídek, působících v oblasti 

Kanárských ostrovů a pobřeží Západní Sahary. Roku 2005 byly přidány i hlídky 

vzdušné a pozemní71.    

 Tento systém však zdaleka není dokonalý. Mnohými je kritizován, že problém 

neřeší, ale pouze prodlužuje trasy, jenž migranti musí na nespolehlivých člunek 

                                                 
66 Bailey, D. EU outposts turn into fortresses. 2005. www.bbc.co.uk 
67 Ministerio del Interior, www.mir.es/DGRIS/Notas_Prensa/Ministerio_Interior/2007/np022103.html 
68 Carling, J. The Merits and Limitations of Spain´s High-Tech Border Control. 2007. 
www.migrationinformation.org 
69 www.guardiacivil.org 
70 EU is urged to help Spain. The International Herald Tribune. 2006. www.iht.com 
71 Lucha contra la inmigracion clandestina. Ministerio del Interior. 2005. www.mir.es 
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zdolat, čímž také zvyšuje míru riskantnosti cesty. Jak upozorňuje Jřrgen Carling ve 

svém článku The Merits and Limitations of Spain's High-Tech Border Control, 

zadržení migrantů "je pouze jedním článkem v řetězu, jenž tvoří strategií kontroly 

imigrace"72. Dle španělských zákonů migranti mohou být drženi v přijímacích 

střediscích až 40 dnů od zadržení, avšak pokud do té doby nepředloží dokumenty 

prozrazující zemi původu, kam by mohli být deportováni, musí být propuštěni. Právě 

proto většina u sebe žádné dokumenty ani nemá. To znamená, že v konečném 

důsledku i ti, co jsou zadrženi dosáhnou svého cíle. Jak podotýká Peter H. Schuck ve 

své práci Law and the Study of Migration, "nejenom že jsou iregulérní migranti 

početnější a vynalézavější, ale i schopnost přijímacích států odpovědět na nové toky 

agresivně a efektivně je omezenější". Je to dáno také tím, že "vzrůstající veřejný 

souhlas se zásadami lidských práv ztěžuje liberálně demokratickým státům vyloučit 

(nebo i zadržet) cizince, jejichž situace vzbuzují širokou pozornost médií, veřejnou 

sympatii či dokonce solidaritu..." 73.    

 Je tedy zřejmé, že v dnešním globalizovaném světě "migrace je, na různých 

úrovních a v různých formách, trvalou součástí naší budoucnosti... otázka není jestli 

budeme mít migranty, ale jak se této výzvě postavíme"74. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
72 Carling, J. The Merits and Limitations of Spain´s High-Tech Border Control. 2007. 
www.migrationinformation.org 
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4. DŮSLEDKY EMIGRACE NA AFRIKU 

  

 Jakým způsobem je Subsaharská Afrika ovlivněna emigrací? Odpovědí na tuto 

otázku je nesčetné množství, lišící se v závislosti nejen na konkrétní zemi, ale i 

společnosti či dokonce společenství.  Soustředit se tedy budu ne na rozdíly těchto 

následků, ale naopak na jejich všeobecné rysy, a to v kontextu ekonomickém, 

politickém, sociálním a ohledně problematiky rozvoje.  

 Migrace samozřejmě není novým jevem. Můžeme ji dokonce nazvat "strategií 

s nesmírnou historickou hodnotou"75, díky níž mohly některé společnosti vůbec 

přežít. Přitom však nelze říci, že by byla jevem výhradně přínosným. V této části své 

práce se tedy budu zabývat jak positivními, tak negativními důsledky emigrace na 

Subsaharskou Afriku.  

 

 

4.1 REMITENCE  

 

 Tento pojem označuje částky peněz, jenž migranti nabudou v hostitelské zemi 

a pošlou do země svého původu (příloha č. 9). Jsou všeobecně považovány za jednu z 

nejdůležitějších a nejúčinnějších metod snížení chudoby76. Bývají druhým největším 

zdrojem zahraničního financování rozvojových zemí, hned po přímých zahraničních 

investicích. Oficiální rozvojová pomoc bývá na místě třetím, takže remitence většinou 

mají několika násobně vyšší hodnotu77. Problémem však je, že pouze oblast 

Subsaharské Afriky se tomuto jinak globálnímu trendu vymyká78 (příloha č. 10). To je 

příčinou faktu, že i když se positivní důsledky remitencí a tzv. brain circulation, o 

němž bude řeč později, této oblasti týkají, jako jediná propadá bludnému kruhu. Místo 

toho, aby migrace napomohla ekonomickému a politickému rozvoji oblasti, je díky 

okolnostem, jimiž se budu zabývat dále, stále závislá na zahraniční pomoci. Výzvou 

tedy je, využít positivních dopadů těchto fenoménů k posílení rozvoje. Otázku, jak 

                                                 
75 Spencer, S. Theorizing Migration in Anthropology: The Social Construction of Networks, Identities, 
Communities and Globalscapes in Migration Theory: Talking across Disciplines. New York, London: 
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zefektivnit zisky z remitencí, budu probírat dále ve své práci. Nyní se budu zabývat 

tím, jaké důsledky mají remitence na zemi původu.  

 Jednou z největších výhod remitencí je jejich stabilita. Oproti přímým 

investicím, které jsou intenzivnější během ekonomického rozkvětu v přijímající zemi, 

jsou remitence "méně prchavé". Mohou být dokonce i proticyklické a vzrůst jakožto 

dodatečná pomoc v případě zpomalení ekonomiky přijímací země79.  

 Co však hraje roli je povaha emigrace- zda přistěhovalec v hostitelské zemi 

pracuje legálně či ne. V případě legálního statusu jsou remitence vyšší, neboť i příjmy 

přistěhovalce jsou vyšší. Stejně tak i jejich zasílání do země původu je jednodušší, 

tudíž není ztráta kvůli neefektivním způsobům transakce tak vysoká80. Avšak z 

dlouhodobého hlediska může legálnost pobytu remitence snižovat, a to z důvodu 

integrace imigranta do hostitelské země81. Stejně tak i remitence ilegálně pobývajících 

přistěhovalců mohou s postupem času klesat. Důvodem je právě jejich ilegální status, 

díky němuž jsou jejich možnosti cestování velmi omezené. Tím pádem jsou navštěvy 

rodiny zřídkavé, což může oslabit rodinná pouta a tím i motivaci migranta remitence 

zasílat82. Toto tvrzení podporuje i studie, na níž upozorňuje Kevin O´Neil ve své práci 

Using Remittances and Circular Migration to Drive Development, dle níž " remitence 

migrantů, kteří vstoupí [do země] ilegálně a později dosáhnou legálního statusu 

ustavičně rostou, vrcholí v době regularizace a poté postupně klesají"83. Problémem je 

také omezený počet možností jak remitence zasílat, 13 až 20% jejich hodnoty se ztrácí 

během transakcí84.  

 Další výhodou je, že jsou to finanční zdroje plynoucí přímo rodinám migrantů. 

To znamená, že jsou pak využity dle konkrétních potřeb dané rodiny. Nejčastěji je to 

na zajištění každodenních nezbytností, pak na splácení dluhů, zdravotní péči, bydlení 

a vzdělání85. Tyto útraty se ale také dají považovat za investice. Lepší životní 

                                                 
79 Ratha, D. Workers´ Remittances: An Important and Stable Source of External Development Finance 
in Global Development Finance 2003: Striving for Stability in Development Finance. s. 157. 
 http://siteresources.worldbank.org 
80 Hamilton, K. Migration and Development: Blind Faith and Hard-to-Find Facts. 2003. 
www.migrationinformation.org 
81 O´Neil, K. Using Remittances and Circular Migration to Drive Development. 2003. 
www.migrationinformation.org 
82 Newland, K. A New Surge of Interest in Migration and Development. 2007. 
www.migrationinformation.org 
83 O´Neil, K. Using Remittances and Circular Migration to Drive Development. 2003. 
www.migrationinformation.org 
84 Ratha, D. Understanding the Importance of Remittances. 2004. www.migrationinformation.org 
85 Newland, K. A New Surge of Interest in Migration and Development. 2007. 
www.migrationinformation.org 
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podmínky a zdravotní péče se koneckonců mohou řadit mezi cíle rozvoje. Stejně tak 

je tomu co se týče vzdělání, které ještě navíc má i povahu trvalého přínosu, neboť 

znamená zvýšení příležitostí k zajištění živobytí. Tím, že rodiny migrantů mají 

dodatečné příjmy, jejich "bohatství" roste, mnohdy přesahuje průměr dané oblasti. 

Utrácení těchto zdrojů dále podporuje lokální ekonomiku, jak uvádí IOM "každý 

USD 1 útrat z remitence dá vzniknout růstu USD 2 ve výkonu místní ekonomiky"86.  

 Mnohdy je poukazováno na fakt, že emigranti nepocházejí z těch nejchudších 

rodin, a tudíž jsou remitence finanční zisky posílány zpět těm bohatším rodinám, čímž 

jejich relativní bohatství dále stoupá87. Avšak na druhou stranu mohou být tyto 

dodatečné příjmy spořeny a poté investovány, a tím je dále pobídnuta místní 

ekonomika88. Někdy jsou vytvořeny nové podniky, čímž pak vzniknou nová pracovní 

místa, neboli příležitosti pro ty místní obyvatelé, kteří neemigrovali.  

 Podobně mohou remitence sloužit jako jakási záchytná síť, díky níž bude 

zamezeno další emigraci. Rodina přijímající remitence v případě finančních těžkostí 

bude méně náchylná vyslat dalšího člena, neboť bude mít zajištěn finanční příjem 

nezávisle na lokální situaci89.  

 Kromě finančních remitencích se také mluví o "politických a sociálních 

remitencích". Jde především o uvědomění si také výměny nemateriálních hodnot, 

které emigrace přináší. Jedná se například o výměnu nápadů či know-how, jenž 

mohou být nadále využity při hledání trvalých řešení rozvoje, kupříkladu co se týče 

dobrých a efektivních systémů správy či vládnutí. Stejně tak může jít o změnu 

pohledu na společnost, například ohledně postavení žen, či hodnot, jako je myšlenka 

demokracie či přínos různorodosti názorů90.  

 Remitence však nejsou vždy pojímány jako prostředek k rozvoji, tato instituce 

má i své kritiky. Mnohdy je ji vyčítáno, že způsobuje nerovnosti ve společnosti. 

Důvodem je, že častěji emigrují lidé z již bohatších rodin, a tudíž zisky nepociťuje 

komunita jako celek, ale pouze ona rodina. Nejčastější výtkou ale je, že přijímání 

                                                 
86 World Migration: Cost and Benefits of International Migration 2005. IOM, s. 192. 
87 Van Hear, N. Refugee Diasporas, Remittances, Development, and Conflict. 2003. 
www.migrationinformation.org 
88 Hamilton, K. Migration and Development: Blind Faith and Hard-to-Find Facts. 2003. 
www.migrationinformation.org 
89 Newland, K. A New Surge of Interest in Migration and Development. 2007. 
www.migrationinformation.org 
90 Migration and Development: Social Remittances of the African Diasporas in Europe, North-South 
Centre of the Council of Europe 2006, s. 12. 
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remitencí může způsobovat závislost na přílivu zahraničních zdrojů91. Rodina 

emigrantů nebude mít potřebu pracovat, neboť bude předpokládat neustálý příjem 

přes remitence. Stejně tak děti mohou v tomto sytému vidět svoji budoucnost, samy 

počítat s emigrací, čímž je místo rozvoje podporován spíše daný stav závislosti. 

Kritici také upozorňují na spotřebu těchto zdrojů, kdy namísto jejich využití k 

dlouhodobým investicím jsou využívány pouze ke koupi importovaných výrobků. Jak 

poukazuje Kimberly Hamilton, "trvající výzvou je spojit rozhodování o utrácení 

remitencí jednotlivců či rodin, a investicí do širších, s rozvojem spojených cílů"92. 

Problémem však mnohdy není neochota či nevůle investovat, ale nedostatek 

příležitostí. "Dokud problémy jako špatná infrastruktura, korupce, absence přístupu k 

úvěrům, vzdálenost od trhů, nedostatečná školení v podnikatelských dovednostech a 

nemožnost spoření jsou překonány, je nerealistické očekávat, že remitence vyřeší 

problém nízkých investic v chudých komunitách."93 

 Kromě pojímání problematiky remitencí z hlediska jednotlivců či rodin se ji 

můžeme také zabývat z hlediska administrativního. Jejich převod se totiž týká i 

institucí jenž ho zprostředkovávají, jako jsou banky, úvěrní jednoty, asociace 

migrantů či neformální sítě. Avšak příznačné pro všechny způsoby převodu je jejich 

neefektivnost. Jak už bylo zmíněno, při transferech je až 20% hodnoty posílané částky 

ztraceno. Je to způsobeno především vysokými převodními poplatky a nevýhodnými 

nabídkami směnných kurzů. Tato ztráta bývá menší u převodů využívajících 

neformálních cest, které jsou užívány přinejmenším stejně často jako ty oficiální94. 

Také jsou lépe přizpůsobeny k transakcím do odlehlých regionů, kam ty oficiální 

transakční cesty nedosahují. Nevýhodou však je, že mohou být zneužity. Tomu by se 

dalo za jistých okolností zabránit, jednu možnost navrhuje Dilip Ratha. Dle něj 

"posílení formální infrastruktury remitencí nabídnutím výhod, jako je nízká cena, 

rozsáhlý dosah a [komunikaci v místní] řeči může posunout toky z neformálního do 

formálního sektoru"95. To by znamenalo spojení výhod neformálních cest s bezpečím 

těch formálních. Další metodou jak přilákat remitence, často využívána rozvojovými 

                                                 
91 Hamilton, K. Migration and Development: Blind Faith and Hard-to-Find Facts. 2003. 
www.migrationinformation.org 
92 Hamilton, K. Migration and Development: Blind Faith and Hard-to-Find Facts. 2003. 
www.migrationinformation.org 
93 Newland, K. A New Surge of Interest in Migration and Development. 2007. 
www.migrationinformation.org 
94 Ratha, D. Understanding the Importance of Remittances. 2004. www.migrationinformation.org 
95 Ratha, D. Understanding the Importance of Remittances. 2004. www.migrationinformation.org 
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zeměmi, je poskytování daňových úlev. Je to důkazem faktu, že většina těchto zemí je 

považuje za jeden z rozvojových prostředků. 

 

 

4.2 ODLIV MOZKŮ 

 

 Stejně tak jako jsou remitence chápány jako positivní aspekt emigrace, 

problematika tzv. odlivu mozků (brain drain) je považována za stránku negativní. 

Tento pojem označuje emigraci "odborně vyškolených a talentovaných individuí"96, 

jeho užití se vztahuje především na emigraci z rozvojových zemí. Migrace 

kvalifikované pracovní síly je problémem právě proto, že ji je v rozvojových zemích 

velký nedostatek. Současně narozdíl od situace ve vyspělých státech, není jednoduché 

ji nahradit. Čím je země vyspělejší, tím více je její ekonomika založena v terciárním 

sektoru a tím více je potřeba školených pracovníků. Jinak řečeno, pro rozvoj země je 

přítomnost odborníků zásadní, a situace jejich konstantního odchodu může pro zemi, 

jejíž hospodářství se teprve rozvíjí, znamenat ekonomickou stagnaci a zbrzdění 

rozvoje.   

 Jak už bylo řečeno, důvodů k emigraci je mnoho. Nejzřejmější je motivace 

finanční, neboli velký rozdíl v platech v zemi původu a ve vyspělé zemi. Mnohdy 

však je problémem tzv. brain overflow či brain waste97, kdy z důvodu nedostatku 

pracovních příležitostí nemá kvalifikovaný pracovník vůbec možnost najít si 

zaměstnání odpovídající svému vzdělání. Tím pádem může buď přijmout práci jenž 

je, anebo emigrovat. K tomu také přispívá existence poptávky po odborných 

pracovnících ve vyspělých zemích, kdy mnoho rozvinutých států zmírňuje pravidla 

emigrace pro kvalifikované pracovníky, a zároveň posiluje překážky pro emigranty s 

nízkou či žádnou kvalifikací. Přítomnost a poměrná jednoduchost této migrace působí 

jako pull faktor pro odborníky v rozvojových zemích, především v kombinaci s často 

špatnými pracovními podmínkami a velmi nízkou odměnou za vykonanou práci. 

Avšak největším popudem k emigraci bývá nepříznivá vyhlídka do budoucna, stav 

jakési beznaděje co se týče zlepšení situace. A to jak ve sféře ekonomické, tak 

politické či kulturní.   

                                                 
96 World Migration: Cost and Benefits of International Migration 2005 
97 Tento pojem se také vztahuje na situace, kdy vzdělaný člověk s odbornou kvalifikací vykonává v 
hostitelské zemi práci, kde nevyužije svých znalostí a dovedností.  
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 Problematika odlivu mozků má mnoho důsledků na zemi původu. Tyto 

důsledky jsou negativní v případě, kdy jde o spojení emigrace podstatné části 

vzdělaného obyvatelstva s následným nepříznivým vlivem na ekonomiku. 

Nejzjevnější je cena za vzdělání, jenž je v zemích Subsaharské Afriky často silně 

dotováno vládou98. Neboli, někdo získá vzdělání ve své zemi ve školách, které jsou 

většinou z velké části financované vládou, poté však emigruje a získané znalosti 

využívá ve prospěch jiné země. To znamená, že země původu učinila investici do jeho 

školení, avšak zisk z využití těchto znalostí v praxi má země hostitelská. To také 

souvisí s druhým velkým problémem, a sice otázkou daní. Země původu přijde o 

příjem z daní těchto potencionálně dobře placených pracovníků, což oslabuje její 

ekonomiku. Zároveň tím dochází k rozpadu střední třídy, v některých případech 

můžeme dokonce říci, že ani nedochází k jejímu vybudování. To má opět vliv na 

ekonomiku a rozvoj, neboť je to právě střední třída, která je ve vyspělých státech 

největším přispěvatelem do státní pokladny.   

 Emigrace odborníků má také dopad na rozvoj země. Rozvojová pomoc 

posílána vyspělými zeměmi může být mnohdy marná, a to kvůli absenci místních 

školených pracovníků, kteří by byli schopni tyto rozvojové programy realizovat. 

Naopak jsou každoročně utraceny USD 4 miliardy na zaměstnáváni přibližně 150 000 

odborníků z rozvinutých zemí. Důsledkem je závislost afrických států na zahraniční 

pomoci. Dhananjayan Sriskandarajah uvádí ve svém článku údaje African Capacity 

Building Foundation, dle nichž kolem 20 tisíc odborných pracovníků každoročně 

emigruje z Afriky do vyspělých zemí. To znamená, že "je každoročně o 20 000 méně 

lidí v Africe, jenž by byli schopni vykonávat veřejné služby, pohánět ekonomický růst 

a vyslovit se pro větší demokracií a rozvoj"99. Zároveň je však nutno si uvědomit, že v 

případě Subsaharské Afriky je problematika odlivu mozků pouze "manifestací 

obecnějšího problému ekonomiky ve volném pádu"100.   

 Tato problematika však může mít i positivní dohru. V případě návratu 

emigranta nebo alespoň udržování si silného pouta se zemí původu mohou být 

hospodářské, sociální či kulturní zisky v konečném důsledku vyšší než-li negativní 

efekty emigrace. Kupříkladu zasílané remitence mohou mít za jistých podmínek, jako 
                                                 
98 Newland, K., A New Surge of Interest in Migration and Development. 2007. 
www.migrationinformation.org 
99 Dhananjayan Sriskandarajah Reassessing the Impacts of Brain Drain on Developing Countries. 
2005. www.migrationinformation.org 
100 Newland, K. Migration as a Factor in Development and Poverty Reduction. 2003. 
www.migrationinformation.org 
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je nedostatek pracovních příležitostí v zemi původu, v konečném důsledku vyšší 

hodnotu, než-li by byl výnos kdyby k emigraci nedošlo. Také lze využít propojenosti 

světové ekonomiky a integraci trhů, kdy migranti mohou zaujmout roli spojovacích 

článků mezi zemí hostitelskou a zemí původu a směřovat investiční toky. Stejně tak 

díky neustále přístupnějším způsobům komunikace a cestování mohou poskytnout 

odbornou pomoc v tom či onom oboru v zemi původů. V těchto případech se tedy 

nemluví o odlivu mozků, ale o cirkulaci mozků. Dalším příkladem je návrat emigranta 

do země původu s novými znalostmi a zkušenostmi. Ať už se jedná o návrat trvalý či 

dočasný, může přispět místnímu rozvoji, například založením podniku. Tím je 

nejenom povzbuzeno lokální hospodářství, především pak soukromý sektor, ale také 

vzniknou nové pracovní příležitosti pro místní obyvatelstvo. Kromě dopadu z 

hlediska ekonomického, je touto výměnou znalostí a zkušeností také podpořena 

modernizace, rozvoj politický a sociální, a především pak demokratizace a rozšíření 

respektu k lidským právům.   

 I když je v posledních letech snaha problematiku odlivu proměnit v cirkulaci 

mozků, v Subsaharské Africe tomuto úsilí brání několik závažných překážek. 

Základní podmínkou této proměny totiž je, aby prostředí v zemi, do níž se emigrant 

vrací, podporoval jeho úsilí o inovaci. Pokud se situace v zemi původu, ať už 

ekonomická či politická, nezměnila, jsou možnosti navrátilce velmi omezené. 

Důsledkem pak je, že místo návratu s cílem investicí, je jeho návrat, pokud k němu 

vůbec dojde, až kvůli odchodu do důchodu. Jinak řečeno, pokud země původu 

nemůže poskytnout alespoň nějakou míru vládní stability, základní infrastruktury, 

otevřenosti trhu, hospodářské stability a prostředí obecně otevřené investicím, nelze 

vnímat migraci jako nastroj, který by mohl vyvést zemi z chudoby. 

 

 

4.3 VLIV NA SPOLEČNOST 

 

 Imigrace přináší i důsledky sociální. V případě Subsaharské Afriky je obvyklé, 

že muži emigrují častěji než-li ženy. Důsledkem je pak změna ve společenské 

hierarchií, neboť v nepřítomnosti manžela převezmou jejich role ženy. Na jistou dobu, 

než začne příliv remitencí, se žena stává živitelkou rodiny, to znamená emancipace na 

trhu práce. Změna tradičních rolí se projeví také v užším, rodinném kruhu, kupříkladu 
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co se týče činění rozhodnutí. Tato funkce, normálně náležící manželi, při jeho 

nepřítomnosti převezme žena, jedná se tedy o další druh emancipace, dalo by se říct 

ve společnosti. Vzhledem k vyššímu finančnímu zajištění rodiny prostřednictvím 

remitencí se z těchto manželek také stávají poskytovatelky půjček, čímž se jejich 

postavení ve společnosti zvýší. 

 Pro oblast Subsaharské Afriky je novým, ale poměrně výrazným trendem 

feminizace emigrace. Ženy emigrují nezávisle na manželovi, s cílem lepšího 

finančního zajištění rodiny. A jakmile jednou začne stěhování žen z komunity, "stane 

se normálním, aby mladé ženy odjížděly hledat práci"101. Tato praxe se postupem 

času stane běžnou, což je důležitým příkladem především pro mladá a dospívající 

děvčata. Jsou to právě ony, jenž pak vyrůstají v prostředí rovnoprávného postavení 

žen ve společnosti, a tím spíše budou samy motivovány usilovat o vyšší vzdělání a 

lepší, náročnější, ale také lépe placenou a prestižnější práci. Důsledkem je tedy 

postupné zrovnoprávňování žen ve společnosti.  

 Emigrace mimo africký kontinent má také vliv na regionální migrační toky. 

Stává se, že pracovní místa uvolněna těmi co emigrovali, jsou posléze obsazena 

přistěhovalci z jiných častí země či z jiných států. Například v Mali, Burkině Faso, 

Pobřeží Slonoviny či Gabonu byl zpozorován trend, kdy "imigranti ze sousedních 

zemí zaujali pracovní místa uvolněna státními příslušníky jenž emigrovali, což 

přineslo postupný migrační model, nejdříve z venkovských oblastí do měst, a poté z 

měst do zahraničních destinací"102. Zároveň se jedná o další, regionální druh brain 

circulation, kdy kvalifikovaní pracovníci sice opouštějí svoji vlastní zemi při hledání 

práce, avšak ne již kontinent. Ekonomický rozkvět států jako je Gabon, Botswana, 

Namibie či JAR způsobily, že pro africké odborníky se tyto země staly příhodnými 

alternativami  k vyspělým státům Západu. 

 Můžeme tedy vidět, že emigrace má mnohé důsledky na Afriku, a to ve všech 

ohledech. Tedy mimo jiné nejen politické či ekonomické, ale i společenské a kulturní. 

Stejně tak je nutno si uvědomit, že tyto důsledky nejsou výhradně negativní, ale 

mnohdy také napomáhají k rozvoji tohoto regionu. Úkolem však nadále zůstává, jak 

využít emigrace k zvýšení její efektivnosti jakožto prostředku rozvoje. Hlavním cílem 

                                                 
101 Hugo, G. Circular Migration: Keeping Development Rolling?. 2003.  
www.migrationinformation.org 
102 Adepoju, A.. Changing Configurations of Migration in Africa.í 2004. 
www.migrationinformation.org 
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tedy bude nalézt způsoby, jak se vymanit z bludného kruhu jemuž Afrika propadá103, 

a využít emigrace k zavedení tzv. účinného cyklu, jenž vede k přetrhání závislosti na 

emigraci a k všeobecnému rozvoji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
103 Migration for Development in Africa. Internation Organization for Migration.  
www.iom. int/jahia/Jahia/pid/1306 
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5. DŮSLEDKY NA ŠPANĚLSKO 

 

 Migrace má samozřejmě vliv nejen na země původu a oblasti transitní, ale 

také na země hostitelské. Mnohdy jsou tyto důsledky vnímány jako výhradně 

negativní, byť ve skutečnosti tomu tak není104. Rozšíření a ekonomické důsledky 

migrace se dají přirovnat k jakémukoliv typu ekonomické struktury105, to znamená, že 

stejně jako například globalizace či volný obchod přinesly pozitiva i negativa, 

nebudou ani tyto důsledky zcela jednoznačné. Stejně tak v souvislosti demografické, 

sociální, či kulturní najdeme nejen negativa, ale i mnoho kladů. Jaké jsou tedy tyto 

důsledky na Španělsko jakožto imigrační zemi? 

 

 

5.1 DŮSLEDKY EKONOMICKÉ 

 

 Zabýváme-li se otázkou ekonomických důsledků způsobených 

přistěhovalectvím, zabýváme se především vlivem na hrubý národní produkt, trh 

práce a daňový zůstatek. Jedná se tedy o otázku, jakým způsobem je ovlivněn např. 

hrubý domácí produkt, ekonomický růst, strukturální změny ekonomiky, mzdová 

hladina a výše nezaměstnanosti, veřejné služby či výše daňových příjmů.       

 Co se ekonomického růstu týče, lze říct v případě Španělska, že imigrace byla 

velkým přínosem. Roční přírůstek HDP se v druhé polovině 90. let pohyboval kolem 

4,1%, v novém tisíciletí se pohybuje kolem 3.4% (INE). Zároveň ekonomický boom 

90. let a prvního desetiletí nového tisíciletí byl založen především na stavebnictví, 

turismu a zemědělství. Jsou to odvětví, v nichž nalézá práci mnoho přistěhovalců. 

Charakterizovány jsou takovým druhem činností, která se řadí mezi tzv. 3-D práce, 

tedy dle anglického "dirty", "difficult" a "dangerous"106. Jinak řečeno, povolání 

nenáročné na kvalifikaci, avšak náročné z pohledu fyzické práce, pracovních 

podmínek či s vyšší možností ohrožení zdraví. Stejně tak jsou to povolání vyznačující 

se nejen nutností mobility- tedy cestováním za prací, ale i dočasností, což znamená 

častou změnu stavu zaměstnanosti a nezaměstnanosti. Kupříkladu co se týče délky 

                                                 
104 Consecuencias económicas inmigración son positivas- Bco Espana. 2005. www.20minutos.es 
105 Kleinman, M. The Economic Impact of Labour Migration in The Politics of Migration: Managing 
Opportunity, Conflict and Change. Malden: Blackwell Publishing 2003, s. 59. 
106 World Migration: Cost and Benefits of International Migration 2005. IOM.  s. 168. 
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trvání pracovní smlouvy, roku 2003 mělo 63% přistěhovalců smlouvu dočasnou, 

oproti 37% Španělů107. Imigrace tedy znamenala jistý posun struktury pracovního 

trhu, kdy takto charakterizovaná povolání, jenž byla původně vykonávána místními 

obyvateli, jsou nyní mnohem častěji obsazována přistěhovalci. Podstatný je 

především fakt, že jsou to druhy prací, jenž Španělé již nejsou ochotni vykonávat. 

Důvodů k tomu může být několik, například výše zmíněná fyzické náročnost, 

nebezpečnost, či nízké finanční ohodnocení práce. Může jít ale i o postoj k těmto 

druhům činností, jako kupříkladu neochota místních obyvatel pracovat s přistěhovalci 

či již existující "image" těchto prací, jako určena pro lidi ze dna společenského 

žebříčku. Jak poznamenává Charles B. Keely ve své eseji Demography and 

International Migration, tento posun bývá obecně zapříčiněn absencí motivace tyto 

druhy prací přijímat u místních pracovníků. To platí i zde, neboť většina Španělů se 

již nenachází v takové ekonomické situaci, kdy by neměli možnost vyhnout se 

neatraktivnímu zaměstnání na spodku pracovního žebříku s minimální možností 

postupu. Přistěhovalci, na druhou stranu, jsou ochotni tato zaměstnání vykonávat, 

pokud jim to umožní živobytí a zasílání remitencí. Zásadní je totiž fakt, že své 

společenské postavení nesrovnávají v rámci hostitelské společnosti, ale v rámci té v 

zemi původu108. Současně může i tato práce pro ně může znamenat "nohu ve 

dveřích"109, tedy první krok do nové společnosti. Zároveň existuje ve Španělsku 

poměrně vysoká poptávka po tomto druhu pracovní síly110. Tím pádem nastává 

příznivá situace, neboť "ekonomické zisky z migrace jsou vyšší, když přistěhovalci 

doplňují, a ne nahrazují existující pracovní síly"111. Bylo by tedy přehnané tvrdit, že 

by "brali" či "kradli" pracovní místa místním obyvatelům. Tato hrozba je dále 

minimalizována povahou španělských zákonů, kdy pracovní místo může být obsaženo 

cizincem až po prokázání, že ho nemůže či nechce vykonávat místní občan.  

 Z týchž důvodů znamenalo přistěhovalectví přínos i pro stav nezaměstnanosti. 

Její míra na počátku 90. let činila více než 20%, v průběhu těchto dvou dekád se ale 

                                                 
107 Izquierdo Escribano, A. La inmigración en Espana y las consecuencias de una política restrictiva: 
2000-2003 in Revista Asturiana de Economía. 2004. N° 30, s. 61. 
108 Keely, C. B. Demography and International Migration in The Politics of Migration: Managing 
Opportunity, Conflict and Change. Malden: Blackwell Publishing 2003, s. 52. 
109 Keely, C. B. Demography and International Migration in The Politics of Migration: Managing 
Opportunity, Conflict and Change. London: Blackwell Publishing 2003, s. 52. 
110 Solé, C., Parella, S. El papel de la administración y de los agentes sociales ante la inmigración 
económica en Espana. 1999. www.eurofound.europa.eu 
111 Kleinman, M. The Economic Impact of Labour Migration in Managing Opportunity, Conflict and 
Change. Malden: Blackwell Publishing 2003, s. 61. 
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snížila na 8,6% (INE). Stejně tak co se mzdové hladiny Španělů týče, nelze tvrdit, že 

by imigrace měla negativní následky. Je to opět dáno vztahem doplňování pracovního 

trhu přistěhovalci spíše než konkurencí. Poměrně vlídný postoj k této otázce mají i 

samy Španělé, kdy 53% si myslí, že imigrace je pro jejich zemi prospěšná, oproti 34% 

jenž věří v opak112. Negativní postoj nemají ani co se týče otázky stavu zaměstnanosti 

(příloha č. 11), o něco horší, avšak také ne přímo negativní, je jejich postoj k vlivu, 

resp. jeho absenci, na mzdovou hladinu Španělů (příloha č. 12).  

 Dalším aspektem této problematiky je existence silné šedé ekonomiky. 

Výrazně přispívá k atraktivnosti Španělska jako imigrační zemi, neboť v sektorech, 

kde nejsou požadavky na odborné vzdělání, mají přistěhovalci reálnou šanci nalézt 

práci. Jejich zaměstnávání "načerno" je také dalším důvodem, proč v podstatě nemají 

vliv na mzdovou hladinu v zemi. "Soutěž" zaměstnavatelů o co nejnižší platy sice 

probíhat může, ale vzhledem k tomu, že přistěhovalci ze Subsaharské Afriky většinou 

berou pracovní místa místními zavržena, negativními následky trpí především sami 

imigranti. Situaci vystihuje Antonio Izquierdo Escribano když píše: "příliv zahraniční 

pracovní síly se nese dobře s trvalými rysy pracovního trhu ve Španělsku"113.  

 Tento fakt však představuje obrovskou nevýhodu pro stát, neboť tito ilegálně 

zaměstnaní pracovníci většinou neplatí daně. Vzhledem k tomu, že v zemi existuje 

velká poptávka po nekvalifikované pracovní síle, za kterou jsou považováni právě 

přistěhovalci, je pochopitelné že se španělská vláda opakovaně rozhodla řešit situaci 

regularizačními programy. Výsledkem totiž je, že aspoň někteří přistěhovalci 

pobývající v zemi ilegálně, přičemž odhady o jejich podílu z celkového počtu 

imigrantů se pohybují mezi 25% a 35%114, nabudou legálního statusu, a s ním i 

povinnost platit daně. To má pro státní pokladnu ještě jeden přínos. Vzhledem k tomu, 

že většina přistěhovalců jsou produktivního věku, stát z jejich daní získá mnohem 

více, než-li oni spotřebují ze sociálních služeb. Převážná většina totiž už není ve věku, 

kdy je pro ně školní docházka povinná, tím pádem nemá stát ztrátu z hrazení jejich 

vzdělání. Stejně tak počet přistěhovalců, jenž jsou důchodového věku je minimální, 

takže ani v tomto ohledu nemá stát výdaje. Tím pádem jejich příspěvek do státní 

pokladny v konečném důsledku přesahuje o přibližně 20% jejich "spotřebu" veřejných 
                                                 
112 Majorities of British, Germans and Italians Believe There Are Too Many Legal Immigrants in Their 
Country. 2007. www.harrisinteractive.com 
113 Izquierdo Escribano, A. La inmigración en Espana y las consecuencias de una política restrictiva 
2000-2003. Revista Asturiana de Economía. 2004. N° 30, s. 61.  
114 Matlack, C. How Spain Thrives on Immigration: The open-border policy under Prime Minister José 
Zapatero is driving a Spanish economic and social revival. 2007. www.businessweek.com 
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služeb115. Otázkou však zůstává, jak bude situace vypadat za několik desetiletí. 

Odpověď bude z velké části záviset na způsobu integrace do pracovního trhu, tedy 

zda tito přistěhovalci i nadále budou obsazovat špatně placená, na kvalifikaci 

nenáročná pracovní místa, anebo naopak se dokážou prosadit i v odborných kruzích. 

Druhý případ by byl pro Španělsko ekonomicky výhodnější, a to kvůli vyšším daním, 

jenž by odváděli.  

 Můžeme tedy vidět, že imigrace měla pro Španělsko v ekonomické sféře spíše 

důsledky positivní116. Jak poukazuje Peter H. Schuck "ilegální migrace, koneckonců, 

přináší značné výhody téměř všem, jichž se týká, zatímco cena její eliminace...je 

zřetelně odrazující"117. To platí i zde, neboť největší finanční zátěž, jenž migrace ze 

Subsaharské Afriky do této země způsobuje, je představována výdaji na kontrolu 

hranic. Konkrétně jde o provozní náklady systému SIVE, které v letech 1999- 2004 

činily přibližně 150 milionů Eur118. Další výdaje jdou na zdravotní ošetření imigrantů 

po příjezdu na pobřeží na Kanárských ostrovech, v Andalusii a v Ceutě a Melille, a na 

zajištění jejich dočasného ubytování po dobu 40 dnů, než jsou propuštěni. Kromě 

těchto prvotních nákladů bývají finance také vyčleněny na programy integrace 

přistěhovalců, jako jsou například jazykové či vzdělávací kurzy. Ty se současně ale 

dají chápat jako investice, neboť výsledkem je celistvější integrace imigrantů do 

španělské společnosti.  

 

 

5.2 DŮSLEDKY SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ 

 

 Imigrace samozřejmě nemá důsledky pouze na hospodářství země, vliv má i v 

oblasti sociální či kulturní. Za jeden z nejdůležitějších jevů posledních dvou desetiletí 

se považuje definitivní začlenění španělských žen do pracovního trhu. Jak potvrzují i 

údaje Národního statistického úřadu Španělska, míra zaměstnanosti žen v roce 1995 

činila 36,23%, oproti 46,9% roku 2005. Mnozí považují právě imigraci za jednu z 
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podstatných příčin této změny119. Pro mnohé dřívější "ženy v domácnosti" se přijmutí 

zaměstnání stalo přístupnější, a to díky cenové přijatelnosti najímání si služebnictva, 

jenž jsou většinou právě imigrantky. Fakt, že více žen pracovalo, ať už na poloviční či 

plný úvazek, měl positivní dopad i na ekonomiku země, především co se týče růstu 

HDP a snížení míry nezaměstnanosti. Změnu to přineslo z pohledu kulturního, kdy 

především ve městech se najímání si služebnictva stalo poměrně běžnou praxí, ne již 

vyhrazenou pouze pro vyšší vrstvy společnosti.  

 Co se koncentrace imigrantů ze Subsaharské Afriky týče, nejčastěji se usídlují 

ve velkých městech, především v Barceloně a Madridu. Je to dáno jednak množstvím 

pracovních příležitostí zde k nalezení, a jednak existencí sítí již usazených 

přistěhovalců stejného původu120. Další oblastí s hojným výskytem těchto 

přistěhovalců je Andalusie, a to opět kvůli možnostem nalezení práce. Důvodem je, že 

Andalusie je zemědělským regionem a právě imigranti ze Subsaharské Afriky jsou 

často preferováni pro práci v zemědělství121. Čtvrtou oblastí s nejvyšší koncentrací 

těchto imigrantů jsou Kanárské ostrovy, a to proto že pro mnohé slouží také jako 

vstupní brána do Španělska (příloha č. 13).      

 O těchto imigrantech také platí, že jsou z valné většiny muži (příloha č. 14). 

To se poté projevuje i na typech zaměstnání, jenž vykonávají. Z devíti zemí 

Subsaharské Afriky s nejvyšším počtem imigrantů ve Španělsku přes 63% mělo v 

roce 2000 pracovní povolení režimu obecného (régimen general) a režimu zvláštního 

těžby uhlí (régimen especial minería del carbon).  Oproti tomu, pracovní povolení 

režimu zvláštního zaměstnání v domácnosti, tedy druh práce častěji (byť ne výhradně) 

vykonávané ženami, drželo téhož roku pouze něco málo přes 3,5% imigrantů122 

(příloha č. 15). Co se věkového rozdělení týče, nejpočetnější skupinou emigrantů s 

povolením k pobytu je ve věku od 25 do 44 let, roku 2000 to bylo z 10 zemí 

Subsaharské Afriky s největším množstvím přistěhovalců přes 62%. Oproti tomu, do 

15 let mělo pouze necelých 16% imigrantů, nad 65 let jenom 0,6%123 (příloha č. 16). 

                                                 
119 Arango, J. La inmigración en Espaňa: Demografía, sociología y economía in Inmigración: Un 
desfio para Espaňa. Madrid: Editoria Pablo Iglesia 2005, s. 265.  
120 Corenlius, W.A., Spain: The Uneasy Transition from Labor Exporter to Labor Importer in 
Controlling Immigration: A Global Perspective. Stanford: Stanford University Press 2004, s. 396. 
121 Agrela, B. Spain as a Recent Country of Immigration: How Immigration Became a Symbolic, 
Political, and Cultural Problem in the "New Spain". 2002. www.ccis-ucsd.org 
122 Zdroj: Ministerio de Trabajo e Inmigración, Anuario Estadístico de Extranjería 2000, 
http://extranjeros.mtas.es 
123 Zdroj: Ministerio de Trabajo e Inmigración, Anuario Estadístico de Extranjería 2000, 
http://extranjeros.mtas.es 
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 Imigrace však měla i důsledky negativní, mezi než patří i otázka kriminality. 

Jedná se především o problematiku organizovaného zločinu, především o nelegální 

způsoby vstupu do země, s čímž jsou spojeny různé sítě překupníků. Zároveň je s tím 

ale spojena i otázka obchodu s drogami, bílým masem či zbraněmi. Role Španělska v 

tomto ohledu je o to větší, že díky svému geografickému umístění a absenci hranic 

mezi členskými státy Evropské unie zastává jakousi první linií.  

 Sféra, jenž je imigrací ze zemí Subsaharské Afriky poměrně silně ovlivněna, 

je otázka postoje veřejnosti k přistěhovalcům. Byť tzv. imigranti na člunech, tedy z 

valné většiny ilegální přistěhovalci z této oblasti, tvoří menší podíl z celkového počtu 

přistěhovalců do Španělska, pozornost, jenž jim je věnována médii, není 

zanedbatelná. Vzhledem k faktu, že jsou zprávy o nich poměrně časté, může být 

vyvoláván falešný dojem o míře této imigrace. Důležitý je fakt, že se tento fenomén 

projevil v poměrně krátké době a silné intenzitě. Důsledkem by mohlo být rozšíření 

postojů proti imigraci či pocit ohrožení přistěhovalci. Jednat se může nejen o strach z 

přebírání pracovních příležitostí imigranty či zvýšené kriminality, ale následně i 

strach z vlivu kulturního či náboženského.  

 V této otázce je důležitý i aspekt ekonomický a politický. Po rozkvětu 

posledních dvou desetiletí se španělská ekonomika začíná zpomalovat. Nyní záleží z 

velké části na tom, jak bude tato problematika podána politickými stranami. Pokud v 

důsledku zpomalení ekonomiky a růstu míry nezaměstnanosti budou mít Španělé 

pocit ohrožení svého živobytí, tedy pracovních příležitostí, může tím být dále posílen 

rozmach postoje proti imigraci. Toto je zároveň otázka, jenž začíná být zodpovídána 

právě v dnešní době. Aktuální pozice uvědomění si přínosu imigrace může být 

vystřídána populismem, jak tomu bylo v posledních letech například ve Francií či 

Nizozemí. Jak upozorňuje A. Recarte ve své práci La Nueva Espaňa, v některých 

evropských zemích s dlouholetou tradicí imigrace vyústila radikalizace a odmítavý 

postoj k integraci přistěhovalecké populace v xenofobii a ve vytvoření 

ultrapravicových politických stran. Podobně se vyjadřuje i Wayne A. Cornelius když 

píše: "ve Španělsku nalezneme skrytý proud rasistického a xenofobního cítění, který 

by případně mohl být mobilizován extrémistickou či ´Le Penovskou´ stranou či 

hnutím"124, která tam zatím neexistuje. Pro tento argument by se dalo využít i otázky 
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náboženské a kulturní. Španělsko, byť samo není zcela homogenním státem z 

hlediska kulturního (Galicije, Baskicko a Katalánsko se odlišují mimo jiné i svým 

jazykem), co se náboženství týče je zemí katolickou, katolická církev má pořád 

poměrně silné postavení. V případě dožadování se zvláštních výhod jinými 

náboženskými skupinami by mohl být důsledkem pocit ohrožení španělské kultury, 

jenž se zatím neprojevil (příloha č. 17). Vyústění může mít podobu posunu postoje 

veřejnosti k otázce imigrace.   

 Zde hraje roli také otázka integrace přistěhovalců. Především u této otázky je 

důležitý aspekt náboženství. Většina zemí Subsaharské Afriky, z nichž pocházejí 

imigranti ve Španělsku, jsou země s velkým podílem muslimů. Senegal, země z níž 

pochází největší počet těchto přistěhovalců s povolením k pobytu ve Španělsku, se 

94% populace hlásí k islámu. Podobně je tomu v Gambií, země s druhým největším 

počet těchto imigrantů, kde se k islámu hlásí 90% populace.  Jak se tedy Španělsko, 

země, jejíž obyvatelé se z 94% hlásí ke křesťanství125 a kde má katolická církev stále 

poměrně silné postavení, vyrovná s příchodem migrantů ze zemí, kde naopak 

převažuje islám, je otázka která ještě čeká na odpověď. Zároveň jsou ale subsaharští 

Afričané skupinou, která se dle některých dokázala poměrně dobře integrovat do 

Španělské společnosti126. Albert Serra popisuje stav ve Španělsku jako "stále 

oscilující mezi podporou asimilace a multikulturalismu"127. Jinými slovy, Španělsko 

zatím nesleduje politiku asimilační integrace, kdy se menšina "rozpustí" ve většinové 

společnosti tím, že opustí hodnoty a zvyky ji odlišující. Stejně tak ale nenásleduje 

zcela strategii multikulturalismu, kdy si menšina nejenže zachová kulturní odlišnost, 

ale tuto "kulturně-skupinovou mnohost povyšuje na žádoucí a politicky prosazovaný 

konstitutivní rys dané společnosti"128. Ve Španělsku je tedy integrace přistěhovalců 

zatím dosahována především prostřednictvím legalizace pobytu, začleněním na trhu 

práce a poskytováním přístupu k sociálním službám. Jsou to tedy cíle spíše praktické 

z hlediska právního. K integraci imigrantů z hlediska sociálního měl v letech 2001-

                                                 
125 CIA World Factobook. www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ek.html 
(údaje pro rok 2008)  
126 Corenlius, W.A. Spain: The Uneasy Transition from Labor Exporter to Labor Importer in 
Controlling Immigration: A Global Perspective. Stanford: Stanford University Press 2004, s. 418. 
127 Serra, A. Spain in Current Immigration Debates in Europe: A Publication of the European 
Migration Dialogue. Migration Policy Group 2005. www.migpolgroup.com 
128 Barša, P. Politická teorie multikulturalismu. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 2003 
s. 231. 
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2005 také  přispívat tzv. Plan Greco, v letech 2007- 2010 má podobnému cíli 

napomáhat i tzv. Strategický plán občanství a integrace.  

 Co se postojů Španělů vůči imigraci týče, roli hraje také fakt, že všem, bez 

ohledu na status, je umožněn přístup k základním sociálním službám. To má důsledky 

jak pozitivní, třeba z hlediska zdravotního, ale také negativní. Tím je právě postoj 

Španělů, jenž tento stav mohou vnímat jako využívání sociálního systému 

přistěhovalci, kteří neplatí daně. To platí především pro místa s velkou koncentrací 

těchto ilegálně pobývajících imigrantů, tedy hlavně Barcelonu a Madrid. Druhým 

problémem je také občasná neochota samotných přistěhovalců se integrovat. Sdružují 

se samy na základě národnosti či náboženství, proto jsou mnohdy neúčinnějšími 

prostředky k integraci národní či náboženská asociace. Výše zmíněny autor dává 

těmto spíše sporadickým projevům rasismu a xenofobie za příčinu fakt, že ani sama 

vláda si není zcela jista, jaký postoj k projevům zaujmout. Zda tedy jako počátek 

negativního vztahu, jenž by se mohl časem prohloubit, anebo jako k ojedinělým 

případům, které ale nevyjadřují postoj většiny obyvatel. Tato otázka bude 

zodpovězena až časem, k nekonfliktnímu přechodu k multikulturní společnosti mohou 

napomoci nejen informační kampaně pro místní obyvatele, ale i nalezení hlubšího 

řešení problematiky ilegální imigrace. Právě návrhy řešení situace se budu zabývat v 

následující části své práce.    
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6. NÁVRHY ŘEŠENÍ 

   

 Je zřejmé, že migrace ze Subsaharské Afriky do Španělska má vliv na obě 

oblasti, a to z několika úhlů pohledu. Důsledkům této migrace jsem se věnovala v 

předcházejících částech své práce. Nalezneme jak ty positivní, tak negativní, a to jak 

pro Španělsko tak i pro Afriku. Situaci však lze označit jako problematickou. Pro 

Afriku je to dáno především nutností lépe využít této migrace k podpoře trvalejšího 

rozvoje. Pro Španělsko zase nutností zmírnit negativní důsledky, tedy mimo jiné 

redukovat ilegální toky těchto migrantů a následný ilegální status, aniž by přišlo o 

ekonomické výhody, které imigrace přináší, hlavně v podobě pracovní síly. V této 

části své práce se tedy budu snažit přiblížit některé návrhy, jak by se dala situace řešit, 

aby byly posíleny positivní aspekty této migrace a naopak omezeny ty negativní.    

 

 

6.1 MOŽNOSTI ŠPANĚLSKA 

 

 I přesto, že imigrace nezanedbatelným způsobem přispěla k ekonomickému 

rozkvětu Španělska, především její iregulérní podoba způsobuje mnoho problémů. 

Jaké má tedy tato země možnosti, aby negativní aspekty imigrace byly co nejvíce 

omezeny?  

 Atraktivnost Španělska jako imigrační země je z velké části dána velikostí 

šedé ekonomiky, to znamená dostatkem pracovních příležitostí pro ilegálně 

pobývající přistěhovalce. Jak podotýká Andrew Geddes ve své práci Migration and 

the Welfare State in Europe, charakteristické jsou debaty o kontrole vnějších hranic 

jako způsobu řešení problému ilegální migrace, avšak "klíčový ´vnitřní´ rys"129 je 

právě velikost neformální ekonomiky a možnosti, které poskytuje. Řešení tedy 

spočívá mimo jiné i v omezení těchto příležitostí. Jedna metoda již využívaná je 

udělování sankcí zaměstnavatelům, kteří poskytují práci přistěhovalcům bez 

pracovního povolení. V současné době mají uvalování sankcí na starosti provinciální 

autority. Sankce se různí, může se jednat o peněžní pokutu, a to ve výši od 6 000 Eur 

do 60 000 Eur za každého ilegálně zaměstnaného pracovníka. Také ale může být 

                                                 
129 Geddes, A. Migration and the Welfare State in Europe in The Politics of Migration: Managing 
Opportunity, Conflict and Change. Malden: Blackwell Publishing 2003, s. 160. 
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dotyčný zaměstnavatel uvězněn, a to na dobu od dvou do pěti let130. Cílem je odradit 

od zaměstnávání ilegální přistěhovalce. Tím pádem, pokud tyto sankce budou mít za 

výsledek "snížení poptávky po zahraničních pracovnících bez povolení, poptávka po 

pracovnících s povolením by měla vzrůst"131. Tato metoda je založena na 

předpokladu, že s omezením šedé ekonomiky, která působí jako pull faktor pro 

ilegální migranty, dojde také k omezení právě tohoto druhu migrace. Zda tato metoda 

bude ale opravdu fungovat a přinese očekávané výsledky je závislé na tom, jak bude 

provedena. Roli hraje jednak výše pravděpodobnosti, že skutečně dojde k obvinění, a 

jednak přísnost trestu. Problémem totiž často může být vůbec prokázat, že 

zaměstnavatel poskytl práci přistěhovalci, o němž věděl, že nemá pracovní povolení. 

Příkladem takového případu může být i poskytování práce bez jakékoliv pracovní 

smlouvy. Zároveň skutečně stíháni často bývají jen ti zaměstnavatelé, jenž se 

dopouštějí nejzávažnějších přestupků i jiných pracovních norem, a nejen ilegálně 

zaměstnávají přistěhovalce132. Tím pádem může vidina ekonomického zisku spojená 

se zaměstnáváním ilegálních přistěhovalců stát za podstoupení tohoto rizika. Ve své 

práci Undocumented Workers: Do Sanctions and Amnesties Work? poukazuje 

Manolo I. Abella také na fakt, že úředníci někdy přimhouří oko, pokud tito ilegální 

pracovníci vykonávají práce, jenž jsou považovány za nezbytné.    

 Situaci přítomnosti mnohých imigrantů bez pracovního povolení se vláda již 

několikrát pokusila vyřešit regularizačními programy. Problémem však bývá 

opětovné upadnutí do iregulérní situace. Wayne Cornelius vidí příčinu v 

"neefektivnosti a neobratnosti byrokracie zodpovědné za obnovování pracovních 

kontraktů"133. Regularizační programy Španělska se řadí mezi tzv. "one-shot" 

programy, charakterizované tím, že se zaměřují na omezený počet migrantů, kteří již 

splňují konkrétní pracovní a pobytové podmínky134. Většinou je požadavkem 

pracovní smlouva na minimálně šest měsíců. Mnohdy jsou však zaměstnavatelé 

zdráhaví tyto smlouvy poskytovat, a to kvůli výše zmíněným byrokratickým 

                                                 
130 Contratación de extranjeros en Espaňa: Infracciones en el orden social. 
http://www.tuabogadodefensor.com 
131 Abella, M. I. Undocumented Workers: Do Sanctions and Amnesties Work? in Irregular Migration: 
Dynamics, Impact, Policy Options. Vienna: European Centre Vienna 2000, s. 212.  
132 Cornelius, W.A. Spain: The Uneasy Transition from Labor Exporter to Labor Importer in 
Controlling Immigration: A Global Perspective. Stanford: Stanford University Press 2004, s. 409. 
133 Cornelius, W.A. Spain: The Uneasy Transition from Labor Exporter to Labor Importer in 
Controlling Immigration: A Global Perspective. Stanford: Stanford University Press 2004, s. 393. 
134 Levinson, A. Why Countries Continue to Consider Regularization. 2005. 
www.migrationinformation.org   
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nesnázím, přítomnosti mnohých imigrantů, kteří budou ochotni vykonávat danou 

práci, aniž by požadovali smlouvu, a slabou reálnou hrozbou sankcí za jejich 

zaměstnávání. Efektivní řešení tedy bude závislé na striktnějším uplatňování sankcí 

pro zaměstnavatele a jednodušším a účinnějším byrokratickým procesem získávání  

těchto povolení pro imigranty. 

 Co se kontroly hranic týče, je nutno si uvědomit, že idea úplného zastavení 

ilegální imigrace je nereálná135. Jak upozorňuje Demetrios G. Papademetriou ve své 

práci Managing Rapid and Deep Change in the Newest Age of Migration, usilování o 

dokonalost přinese nevyhnutelná zklamání, je tudíž lepší přijmout fakt, že nejistotě a 

nedokonalostem se nelze vyhnout. Co však lze je zmírnit toky ilegální migrace. Toho 

se dá dosáhnout několika způsoby, vyžadují však spolupráci s těmi zeměmi, z nichž a 

přes které tito imigranti pocházejí. Zabývat se jimi tedy budu až na konci této části 

své práce. 

   

 

6.2 MOŽNOSTI SUBSAHARSKÉ AFRIKY 

 

 Jakými způsoby by se tedy dala zmírnit ilegální povaha této migrace a jak by 

se ji dalo využít k podpoře trvalého rozvoje oblasti? Odpověď na tuto otázku není 

zdaleka jednoduchá, a to proto, že ji musíme hledat až u příčin této migrace. To 

znamená, že v sobě zahrnuje i otázku po způsobech všeobecného rozvoje subsaharské 

Afriky.  

 Emigrace může napomoci tomuto rozvoji, pokud se však využije výhod, jenž 

přináší. Jeden ze způsobů jak posílit tyto výhody je lépe využít remitencí. To by 

znamenalo mimo jiné minimalizovat ztrátu jejich hodnoty při převodu. Dosáhnout by 

se to dalo častějším využíváním existujících finančních infrastruktur při převodech, 

jako jsou poštovní spořitelny, komerční banky či finanční instituce136. Mnohdy to 

však není možné právě kvůli slabé finanční infrastruktuře, nutné je tedy také jejich 

rozšíření. Zapotřebí by bylo zpřístupnění bankovních služeb i obyvatelům odlehlých 

částí Afriky. Kevin O´Neil zastává názor, že "remitence budou mít větší positivní 

                                                 
135 Papademetriou, D.G. Managing Rapid and Deep Change in the Newest Age of Migration in The 
Politics of Migration: Managing Opportunity, Conflict and Change. Malden: Blackwell Publishing 
2003, s. 55. 
136 Ratha, D. Workers´ Remittances: An Important and Stable Source of External Development Finance 
in Global Development Finance 2003: Striving for Stability in Development Finance. 2003, s. 165. 
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dopad na rozvoj pokud budou rodiny ukládat své remitence na bankovní účet"137. 

Tyto částky tak budou nejen spořeny, ale spolu se ziskem z úroku mohou být posléze i 

investovány. Podotýká však, že aby to vůbec bylo možné, je nutná existence 

inovačních úvěrových programů, především na místní úrovni. Upozorňuje ale, že 

ochota investovat remitence je závislá na stabilitě směnného kurzu, míry inflace a 

reálných možnostech obchodních příležitostí. Aby se opravdu ale dosáhlo výsledků, 

druhou podmínkou by bylo zjednodušení přístupu migrantů v hostitelské zemi k 

bankovním službám. To však může být problematické v případě ilegálního statusu 

těchto přistěhovalců, což v případě migrantů ze Subsaharské Afriky ve Španělsku 

platí.  

 Jednou z nejúčinnější metod, jak využít migrace k podpoře rozvoje je snažit se 

podporovat emigranty, především ty kvalifikované, aby se do země původu vrátili. 

Tím pádem nebude důsledkem odliv mozků (brain drain), ale cirkulace mozků (brain 

circulation). Nutné je však právě motivovat tyto odborníky k návratu. Pokud v zemi 

původu nebudou existovat příležitosti, kde se mohou uplatnit, vrátí se do země 

původu spíše až kvůli odchodu do důchodu. Stejně tak pokud politická, ekonomická 

či společenská situace nebude stabilní ale naopak představovat nějaké ohrožení, 

migranti se spíše budou snažit přivézt rodinu do hostitelské země, nežli se sami vrátit 

do vlasti. To znamená, že v zemi původu musí existovat dostatečná podpora těchto 

emigrantů co se vrátili a aby byli motivováni po svém návratu využít získaných 

zdrojů a znalostí. Pouze pokud jim to okolnosti umožní budou moci investovat, ať už 

finanční prostředky anebo energií, do různých aktivit, například vzdělávacích či 

rozvojových programů. Za předpokladu, že to bude výše zmíněnými podmínkami 

umožněno, představují tito navrátilí emigranti velkou potenciální pomoc pro rozvoj. 

Mohou například založit organizace anebo spolupracovat s místními organizacemi, 

nabízející vzdělávací programy či zaškolení v určitém oboru. Stejně tak, pokud budou 

existovat příležitosti, mohou ve své zemi investovat, čímž přispějí nejen finančně 

místnímu hospodářství, ale také například poskytnutím pracovních příležitostí. Přispět 

mohou i co se týče rozvoje politického či společenského, a to například šířením 

jistých hodnot, jako jsou zásady demokracie či lidských práv, v zemi svého původu.   

 

                                                 
137 O´Neil, K. Using Remittances and Circular Migration to Drive Development. 2003. 
www.migrationinformation.org   
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6.3 SPOLUPRÁCE 

 

 Byť obě oblasti mohou podniknout jisté kroky samy, jenž situaci zlepší, 

neúčinnější řešení bude nalezeno, pokud budou spolupracovat. Jak jsem dříve zmínila, 

emigrace mnohdy znamená i finanční ztrátu ze státního rozpočtu pro zemi původu. Je 

to dáno jednak prostředky, jenž musí investovat do vzdělání pozdějšího emigranta a 

jednak tím, že se jim tento vklad poté nevrátí v podobě daní. Tímto problémem se 

zabývá i Dilip Ratha ve svém článku Understanding the Importance of Remittances. 

Upozorňuje na jeden ze způsobů, jak by mohly emigrační země zabránit této ztrátě, a 

sice změnou daňové politiky. Daně by nebyly odváděny na teritoriálním principu, ale 

na základě státní příslušnost. Podobnou možností by bylo převádění důchodů 

migrantů zpět do země původu. Problémem těchto návrhů je ale jejich 

realizovatelnost, a to kvůli dosažení konsenzu zúčastněných států. 

 Jak už jsem zmínila v souvislosti s kontrolou hranic, zcela zastavit ilegální 

migraci je téměř nemožným úkolem. Nejúčinnějším by tedy bylo přeměnit tyto 

ilegální proudy v legální. Vzhledem k faktu, že ve Španělsku stále existuje poptávka 

po nekvalifikované pracovní síle, a ilegálně pobývající přistěhovalci ze Subsaharské 

Afriky většinou vykonávají právě tento druh činností, by to bylo řešení přínosné pro 

obě strany. Toho by mohlo být dosaženo například větším počtem bilaterálních smluv 

o kontrole migračních toků s hlavními zeměmi původu, jenž by fungovaly na principu 

tzv. TFWR (Temporary Foreign Worker Programmes), neboli programech 

poskytujících dočasnou práci cizincům. Tato taktika už delší dobu funguje s 

Marokem, Kolumbií, Dominikánskou Republikou, Ekvádorem, Nigérií138 a 

Rumunskem. Podobná smlouva byla také podepsána roku 2006 se Senegalem. Mezi 

hlavní body této smlouvy patří dohoda o repatriaci ilegálních přistěhovalců, odpuštění 

dluhu, spolupráce při prevenci emigrace nezletilých, aniž by měli doprovod dospělé 

osoby, či založení pěti učilišť, které napomohou zapojení do místního pracovního 

trhu139. V jejím rámci byla také v průběhu roku 2007 poskytnuta legální pracovní 

příležitost čtyřem tisícům Senegalců. Dle El País je to přibližně stejný počet lidí této 

národnosti, jenž byl v posledních měsících roku 2006 navrácen do vlasti z 

Kanárských ostrovů po ilegálním překročení hranic. Spolu se zajištěným zaměstnáním 

                                                 
138 Smlouva s Nigérií se však v současné době vztahuje pouze na repatriaci. 
139 Encuentro del Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación con el Ministro de Asuntos Exteriores 
de Senegal. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 2008. www.maec.es 
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byl poskytnuto jednoroční, avšak obnovitelné pracovní povolení. Cílem bylo právě 

odradit Senegalce od ilegální migrace do Španělska140. Podobné smlouvy se chystají 

také s Gambií a Guineou Bissau, tedy další nezanedbatelné země původu.  

 Tyto programy jsou založeny právě na tzv. cirkulační migraci (circular 

migration). Její podstatou je podporovat legální způsoby migrace a zároveň zamezit 

negativním efektům, jako může být například odliv mozků. Proto se označují za 

"development friendly" (IOM), tedy přátelské k politickému, ekonomickému a 

společenskému rozvoji zemí, z nichž migranti pocházejí. I zde ale platí, že míra jejich 

účinnosti bude záležet na tom, jak budou provedeny. I tyto programy mohou být totiž 

zneužity, především pokud jsou "jednostranně spravovány a jejich pravidla nejsou 

pečlivě prosazována přijímacími autoritami"141. Jinak řečeno, pokud důsledkem 

špatného řízení bude, že výhody bude pociťovat pouze jedna strana, cíl prospěšnosti 

pro obě zúčastněné strany nebude dosažen. Stejně tak nedostatečná kontrola 

dodržování zásad těchto programů může znamenat pokračování v porušování 

pracovních standardů a domluvených podmínek. Především v případě, že jsou tato 

povolení vázána na specifická zaměstnání je zaměstnavatelům poskytnuta moc nad 

přistěhovalci. Pokud totiž nebude dostatečná kontrola těchto programů, mohou být 

nakonec pracovní podmínky stejně pod standardem jako u ilegálně zaměstnaných 

přistěhovalců a mzdy neadekvátní. Důsledek může být nakonec kontraproduktivní, 

kdy nefunkční systém bude spíše "podporovat ilegální, dlouhodobé pobyty"142. 

Řešením by bylo tyto smlouvy nevázat pouze na jednoho konkrétního zaměstnavatele 

pro celou dobu pobytu. Zefektivnění by přineslo také co nejpřesnější přizpůsobení 

potřebám pracovního trhu hostitelské země. Právě  nepřizpůsobení těchto kvót 

reálným potřebám pracovního trhu bylo označeno za jednu největších nedostatků 

tohoto systému143. 

 Využíváním kruhové migrace nejenže vyhoví Španělsko potřebám svého 

pracovního trhu, přínosem bude i pro rozvoj země původu. Positivní efekt by mělo 

usnadnění cestování těchto migrantů mezi zemí hostitelskou a zemí původu. Tím by 

byla nejen podpořena ekonomika země původu v důsledku vzrůstu "turismu", ale také 

                                                 
140 Burnett, V., To Curb Illegal Migration, Spain Offers a Legal Route. The New York Times. 2003. 
141 O´Neil, K. Using Remittances and Circular Migration to Drive Development. 2003. 
www.migrationinformation.org   
142 O´Neil, K. Using Remittances and Circular Migration to Drive Development. 2003. 
www.migrationinformation.org 
143 Serra, A. Current Immigration Debates in Europe: A Publication of the European Migration 
Dialog: Spain. Migration Policy Group 2005 
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by nedošlo k zeslabení vztahů mezi emigrantem a jeho rodinou144. Tím pádem by bylo 

jednak méně pravděpodobné že dojde k poklesu zasílání remitencí, výhody by to mělo 

ale i pro Španělsko. Pokud totiž nebude umožněno legální cestování, možnosti 

migranta budou omezeny buď na trvalý návrat, návrat do země původu ale pak opět 

případě ilegální cesta do hostitelské země, anebo setrvat v hostitelské zemi na 

mnohem delší dobu avšak bez povolení. Mnohdy je zvolena právě možnost poslední. 

Kathleen Newland ve svém článku Migration as a Factor in Development and Poverty 

Reduction poukazuje na to, že umožnění legálního cestování domů, aniž by touto 

cestou o své povolení k pobytu či pracovní povolení přišli, pomáhá udržovat vztahy s 

rodinou a tím pádem snižuje pravděpodobnost setrvání v hostitelské zemi bez 

povolení. 

 Tento postup by mohl znamenat snížení počtů migrantů, vstupujících do země 

ilegálně. Na druhou stranu je nutno vzít v potaz "často opakovanou frázi, že ´nic není 

tak trvalé jako dočasný imigrant´"145. Jinak řečeno, nelze se ve všech případech 

spoléhat na to, že po skončení pracovního kontraktu přistěhovalec zemi opravdu 

opustí. To je ostatně i zkušenost některých evropských států, jež v poválečném období 

zavedly tzv. gastarbeiter programy, avšak narozdíl od jejich předpokladů se imigranti 

rozhodli v hostitelské zemi zůstat. Zde se tedy musí začít uvažovat o důsledcích 

trvalého rázu migrace a o způsobech jak se s těmito důsledky vyrovnat. Avšak jak píší 

autoři knihy Přistěhovalectví a liberální stát, "Cílem nemá být asimilace 

přistěhovaleckých skupin do zvláštních kulturních rysů evropských národů, nýbrž 

asimilace do jejich politických kultur s jejich jádrem v liberálních hodnotách svobody, 

rovnosti a demokracie"146. 

 Zároveň je nutné si uvědomit, že rozvoj Subsaharské Afriky by neznamenal 

konec migrace. Naopak, příznivé politické, hospodářské a sociální podmínky 

podporují ekonomickou expanzi a činnost trhu, čímž je také vyvolána migrace147. To 

znamená, že skutečnou výzvou není zastavit migraci, ale naopak ji přijmout jako 

                                                 
144 Newland, K. Migration as a Factor in Development and Poverty Reduction. 2003. 
www.migrationinformation.org   
145 Hugo, G. Circular Migration: Keeping Development Rolling?.  2003. 
www.migrationinformation.org    
146 Baršová, A., Barša,P. Přistěhovalectví a liberální stát: Imigrační a integrační politiky v USA, 
západní Evropě a Česku. Brno: Masarykova univerzita 2005, s. 15. 
147 Diouck, M. "Sans-Papiers" in France in Irregular Migration: Dynamics, Impact, Policy Options. 
Vienna: European Centre Vienna 2000, s.58-59. 
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součást moderního světa, přistoupit na již existující způsoby jejího využití ku 

prospěchu všech zúčastněných a nadále hledat možnosti nové.    
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ZÁVĚR 
  

 Španělsko až do poloviny 80. let bylo zemí emigrační. Přibližně v polovině 

tohoto desetiletí však začalo emigrantů ubývat a Španělsko se samo stalo zemí 

migranty lákající. Bylo to dáno především začátkem ekonomického boomu, 

založeného hlavně na stavebnictví, turismu a zemědělství. Jsou to obory, kde bylo 

zapotřebí dodatečné, především málo kvalifikované pracovní síly. Zároveň jsou to 

obory charakterizovány takovými druhy činností, o něž sami Španělé postupem času 

ztratili zájem. Tím pádem vznikla poptávka po pracovnících, jenž tuto oblast 

pracovního trhu vyplní. Těmi pracovníky se stali právě imigranti, Španělsko se na 

přelomu tisíciletí stalo zemí, jenž z Evropské unie přijímá nejvíce přistěhovalců. 

 Subsaharská Afrika není regionem, z nějž pochází nejvyšší počet imigrantů ve 

Španělsku. Současně ale není v tomto ohledu ani regionem zanedbatelným. Především 

způsob této migrace na sebe strhává pozornost nejen medií. Přijíždí sem jednak 

uprchlíci, jímž je zde poté udělen azyl, zároveň je destinací ale i ekonomických 

migrantů. Většinou se jedná o mladé muže snažící se v přeplněných člunech přeplout 

Gibraltarský průliv či doplout na Kanárské ostrovy. Byť nemívají dokumenty ani 

povolení k pobytu či pracovní povolení, hledají ve Španělsku práci.  Cílem cesty je 

obvykle nalezení práce a zasílání remitencí, tedy části svého výdělku, aby tím 

finančně podpořili rodinu.  

 Příčin, jenž je motivuje k emigraci je mnoho. Nejzávažnější jsou ozbrojené 

konflikty, kdy lidé prchají aby zachránili život svůj a své rodiny. Tyto konflikty 

mohou mít příčiny politické, ekonomické i společensko-kulturní. Ne vždy se však 

vyhrotí do ozbrojeného konfliktu. Projevit se mohou také "jen" politickou nestabilitou 

či nestabilitou vládních institucí. Příčiny emigrace mohou mít také původ ve sféře 

ekonomické. Může se jednat například o vysokou míru inflace či absenci možností 

investovat. Roli hraje i prostředí sociální, kupříkladu diskriminace z důvodů etnických 

či náboženských. V neposlední řadě se také může jednat o otázku životního prostředí, 

příkladem jsou ekologické katastrofy. Tyto příčiny mají původ na úrovni místní, 

markantní je například nedostatek pracovních příležitostí. Stejně tak ale mohou být 

důsledkem světového dění, zmínit lze postupující desertifikací zapříčiněnou 

globálním oteplováním. 

 Tato migrace má také své důsledky, a to jak na Afriku, tak na Španělsko. V 

obou případech platí, že má dopad negativní i positivní. Pro Subsaharskou Afriku je 
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to problém například kvůli fenoménu odlivu mozků, ve Španělsku zas představují 

náklady na střežení hranic finanční zátěž. Zároveň však nalezneme důsledky i 

positivní, pro Afriku mimo jiné podpora rozvoje právě prostřednictvím těchto 

remitencí, pro Španělsko hlavně zdroj potřebné pracovní síly.  

 Přesto je to však situace, jenž potřebuje řešení. Španělsko by přeměnou těchto 

ilegálních migračních toků na legální nejen nemělo takovou finanční zátěž co se 

střežení hranic týče. Zároveň by získalo z daní, jenž by potřební, ale nyní již legálně 

pracující cizinci platili. Afrika na druhou stranu může lépe využít migrace jako 

dodatečné podpory rozvoje. A to jak z pohledu ekonomického, například v podobě 

řízení investic, tak politického, jako je třeba šíření demokratických zásad, tak i 

společensko-kulturního, jako například rozmach myšlenek lidských práv či 

rovnoprávného postavení lidí ve společnosti. Především však platí, že obě strany 

získají nejvíce, pokud budou spolupracovat. To se v posledních letech také děje, a to 

třeba uzavíráním bilaterálních smluv se zeměmi, z nichž pochází nejvíce imigrantů. Je 

to projevem realizace, že migrace není fenomén novodobý ale naopak téměř 

odjakživa přítomný, a ani jev škodlivý pokud je dobře řízen. Nyní je výzvou 

především správné řízení těchto migračních proudů. Pokud bude úspěšné, negativní 

dopady migrace budou minimalizovány a zároveň prospěšné důsledky jejího vlivu 

zesíleny, a to jak pro Španělsko, tak Subsaharskou Afriku. 
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SUMMARY 

  

 Up until the second half of the 1980s, Spain was a country of emigration. This 

gradually started to change, and by the 1990s, Spain had became a country of 

immigration. This was due to the economic boom of this decade, largely based on 

construction, tourism and agriculture. All fields where immigrants may easily be 

employed. Although not a major immigrant group, Sub-Saharan Africans do impact 

Spain by migrating to this country. This paper deals with the causes and consequences 

of this migration. Causes found not only in Africa, such as high unemployment rates 

or political instability, but also in Spain, for example a strong underground economy 

or demand for unqualified labor. Attention is paid to the migration itself, the most 

frequently used routs and means of migrating are mentioned. Also the effects of this 

phenomenon are discussed, on both Sub-Saharan Africa and on Spain as the receiving 

country. For example, income via remittances or the question of brain drain may be 

mentioned in relation to Sub-Saharan Africa. For Spain, on the other hand, a 

beneficial economic impact may serve as an example. Nevertheless, migrant flows 

from Sub-Saharan Africa are heavily illegal, which cuases problems for both regions. 

Some ideas of how to regulate these flows are therefore mentioned at the end, in a 

way so that the negative impacts will be reduced and the positive ones strengthened 

on both regions concerned. 
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Přílohy: 

 

Příloha č. 1: Počet upchlíků ze Subsaharské Afriky v letech 1996-2005 dle 
regionů v milionech 
 
Region 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Východní 
Africa a 
Roh 
Afriky  

1,597 1,449 1,388 1,450 1,450 1,366 1,365 1,234 1,351 1,338 

Západní 
Afrika 

1,292 0,890 0,819 0,826 0,712 0,466 0,517 0,531 0,475 0,410 

Střední 
Afrika a 
oblast 
Velkých 
jezer 

1,116 0,838 0,818 0,959 1,142 1,131 1,173 1,178 1,125 1,088 

Jižní 
Afrika 

0,285 0,302 0,322 0,355 0,437 0,474 0,442 0,339 0,241 0,229 

Celkem 
SSA 

4,290 3,479 3,347 3.590 3,741 3,437 3,497 3,282 3,192 3.065 

Zdroj: 2005 UNHCR Statistical Yearbook 
 

 
 
Příloha č. 2: Nejužívanější trasy migrace ze Subsaharské Afriky do Španělska 
 

Trasa Destinace Přes Nebezpečí Migranti 
Západoafrické 
pobřeží 

Kanárské ostrovy Libérii, Sierra 
Leone, Guinea, 
Guinea-Bissau, 
Senegal, Gambii, 
Mauretánii, Záp. 
Saharu k 
severnímu 
pobřeží Maroka 

Plavba přes moře 
na Kanárské 
ostrovy 

Především 
migranti z 
těchto zemí 

Západní Sahara Kanárské ostrovy Mali, Mauretánií, 
Západní Saharu 
či jižní Maroko 

Přechod přes 
Saharu, guerrily 

Především 
migranti z 
Pobřeží 
Slonoviny, 
Ghany, Burkiny 
Faso, Toga a 
Beninu 

Střední Sahara Kanárské ostrovy, 
Španělsko, Itálie 

Niger, severní 
Mauretánií, 
Západní Saharu 
či jižní Maroko; 
severní Maroko; 
Tunisko či Libyi 

Přechod přes 
Saharu a přeplavba 
moře 

Především 
migranti ze zemí 
na jih od Niger, 
přes Kamerun a 
Nigérií 

Zdroj: BBC 2007, www.bbc.co.uk 
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Příloha č. 3: Ceny pašeráků za přepravu migranta do Španělska  

Trasa Přes moře Po pevnině 
Z Afriky na Kanárské ostrovy 1000 - 1500 Euro  
Ze severního Maroka do 
Španělska 

1000 Euro  

Přes Saharu do Maroka  1000-2000 Euro 
Přes Mali  1000 Euro 
Přes Saharu  1700-3400 Euro 
Zdroj: BBC 2007, www.bbc.co.uk 
 

 

 

Příloha č. 4: Migrační trasy ze subsaharské Afriky 

    
Zdroj: Migration Information Source, www.migrationinformation.org 
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Příloha č 5: Regularizační proces zahraničních pracovníků roku 2005, žadatelé 
ze zemí Subsaharské Afriky 
 

Zěmě původu Počet žadatelů Počet 
regularizovaných 

žadatelů 

Počet zamítnutých 
žadatelů 

Senegal 10 100 7 265 1 371 
Nigerie 7 326 5 197 947 
Ghana 4 682 3 686 356 
Gambie 2 770 2 317 155 
Guinea 2 172 1 617 237 
Mauretánie 1 768 1 502 93 
Rovníková Guinea 1 320 1 031 138 
Guinea Bissua 898 644 81 
Kamerun 821 660 70 
Pobřeží Slovnoviny 404 316 22 
Kongo 312 239 30 
Kapverdy 212 179 13 
Angola 185 137 11 
Burkina Faso 157 133 9 
Sierra Leone 128 86 20 
Zdroj: Anuario Estadítico de Inmigración 2005. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
www.mtas.es 
 
 
 

 

Příloha 6: Hranice Melilly 

 
Zdroj: BBC, www.bbc.co.uk 
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Příloha č. 7: Ilegální imigranté přijíždějící do Španělska po moři (v tisících) v 
letech 2005- 2007 
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 Zdroj: BBC 2007, http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/6228236.stm#spain; 
            Balance de la lucha contra la inmigración ilegal 2007, Ministerio del Interior, www.mir.es 
 

Příloha č. 8: Umístění systému SIVE 

 

 
Zdroj: Ministerio del Interior, www.guardiacivil.org 
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Příloha č. 9: Příliv remitencí do subsaharské Afriky přes oficiální cesty  
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  Zdroj: World Bank, www.worldbank.org  
 

  

 
 
Příloha č. 10: Výše remitencí a rozvojové pomoci 2002 
 

 
Zdroj: IOM, www.iom.int 
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Příloha č. 11:Mínění Španělů ohledně vlivu, jenž mají přistěhovalci z 
rozvojových zemí na míru nezaměstnanosti ve Španělsku v letech 1995-2003  
 
 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Zvýšení 
nezaměstnanosti 

55% 53% 46% 49% 41% 43% 45% 54% 50% 

Není ovlivněno 40% 42% 47% 46% 53% 52% 48% 40% 45% 
Nevědí  5% 6% 7% 5% 6% 5% 7% 6% 5% 
Zdroj: Juan Diéz Nicolás: Las Dos Caras de la Inmigración, Secretaría de Estado de Inmigración y       
 Emigración, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid 2005 
 
 
 
 
Příloha č. 12: Mínění Španělů ohledně vlivu, jenž mají přistěhovalci z 
rozvojových zemí na mzdovou hladinu Španělů v letech 1995-2003 
 
 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Snižuje 38% 36% 29% 30% 24% 26% 33% 40% 34% 
Neovlivňuje 53% 53% 59% 60% 63% 63% 55% 50% 58% 
Zvyšuje 2% 2% 1% 2% 2% 2% 3% 2% 2% 
Nevědí 7% 9% 10% 8% 11% 9% 10% 8% 6% 
Zdroj: Juan Diéz Nicolás: Las Dos Caras de la Inmigración, Secretaría de Estado de Inmigración y       
 Emigración, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid 2005 
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Příloha č. 13: Rozmístění cizích státních příslušníků ze zemí Subsaharské Afriky 
dle autonomní oblasti 

 
Zdroj: Ministerio de Trabajo e Inmigración, Anuario Estadístico de Extranjería 2000,      
http://extranjeros.mtas.es 

 
 
Příloha č. 14: Imigranti s pracovním povolením dle pohlaví z 9 největších zemí 
původu Subsaharské Afriky (Angola, Gambie, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, 
Mauretánie, Nigérie, Rovníková Guinea, Senegal), údaje pro rok 1999  

 

Muži (84,02%)

Ženy (15,98%)

 
Zdroj: Ministerio de Trabajo e Inmigración, Anuario Estadístico de Extranjería 2000, 
http://extranjeros.mtas.es 
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Příloha č. 15: Zaměstnaní zahraniční pracovníci z 9 největších zemí původu 
Subsaharské Afriky (Angola, Gambie, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, 
Mauretánie, Nigérie, Rovníková Guinea, Senegal), údaje pro rok 2000 

Obecný režim a
zvláštní režim
těžby uhlí

Zvláštní režim v
zemědělství

Zvláštní režim
zaměstnání v
domácnosti

Zvláštní režim
samostatně
zaměstnaných

Zvláštní režim
námořní  

Zdroj: Ministerio de Trabajo e Inmigración, Anuario Estadístico de Extranjería 2000, 
http://extranjeros.mtas.es 

 
 

 
 
Příloha č. 16: Cizí státní příslušníci z 10 zemí Subsaharské Afriky (Angola, 
Demokratická Republika Kongo, Gambie, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, 
Mauretánie, Nigérie, Rovníková Guinea, Senegal) s největším počtem emigrantů 
ve Španělsku dle věku 

0 až 2 roky

3 až 5 let

6 až 15 let

16 až 18 let

19 až 24 let

25 až 44 let

44 až 64 let

65 a více let

 
Zdroj: Ministerio de Trabajo e Inmigración, Anuario Estadístico de Extranjería 2000, 
http://extranjeros.mtas.es 
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Příloha č. 17: Mínění Španělu ohledně vlivu imigrace na španělskou kulturu 
 
 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
 
Velmi 
dobrý 

 
2% 

 
4% 

 
3% 

 
5% 

 
3% 

 
3% 

 
3% 

 
2% 

 
2% 

 
Dobrý 

 
36% 

 
32% 

 
29% 

 
27% 

 
30% 

 
30% 

 
21% 

 
25% 

 
28% 

Ani 
dobrý 
ani 
špatný 

 
38% 

 
39% 

 
46% 

 
48% 

 
48% 

 
45% 
 

 
48% 

 
46% 

 
46% 

 
Špatný 

 
17% 

 
19% 

 
15% 

 
17% 

 
14% 

 
17% 

 
22% 

 
24% 

 
19% 

 
Velmi 
špatný 

 
3% 

 
2% 

 
2% 

 
1% 

 
2% 

 
2% 

 
2% 

 
2% 

 
1% 

 
Nevědí 

 
3% 

 
4% 

 
5% 

 
3% 

 
3% 

 
3% 

 
5% 

 
2% 

 
4% 

Zdroj: Juan Diéz Nicolás: Las Dos Caras de la Inmigración, Secretaría de Estado de Inmigración y       
 Emigración, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


