
Abstrakt
Počet přistěhovalců v České republice v posledních dvou desetiletích významně

stoupá. Česká republika proto musí přijmout některá opatření, která povedou k

zachování  sociální  soudržnosti  ve  společnosti.  Hlavním  cílem  této  práce  je

upozornit  na  to,  ke  kterým důležitým změnám by  mělo  dojít,  pokud chceme

vytvořit ucelenou a funkční přistěhovaleckou politiku České republiky. Z tohoto

důvodu  se  tato  práce  zabývá  teorií  a  praxí  přistěhovalecké  politiky  v  České

republice  a  v  Evropské  unii,  která  má  velký  vliv  na  formování  české

přistěhovalecké  politiky.  Austrálie,  jakožto  země  s  dlouhou  přistěhovaleckou

historií a dobře rozvinutou přistěhovaleckou politika, je rozebírána pro srovnání a

v  některých  oblastech  slouží  také  jako  inspirace.  Tato  práce  se  především

zaměřuje  na  tři  vybrané  oblasti  integrační  politiky,  kterými  jsou:  integrační

strategie, role kultury a jazyka a postavení samosprávy v procesu integrace.

V  první  části  jsou  rozebírány  tři  nejběžnější  modely  integrace:  vylučovací,

asimilační  a  multikulturní.  Dále  je  poukázáno  na  to,  že  při  vytváření

přistěhovalecké  politiky  hraje  důležitou  roli  význam,  který  lidé  přikládají

mnohoznačnému slovu  „multikulturalismu“,  jak  ho  definují  a  co  očekávají  od

soužití mnoha-kultur.

V druhé části práce shrnuje vývoj přistěhovaleckých politik v České republice,

Evropské unii a Austrálii. Seznámení se s odlišnými přistěhovaleckými politikami

a různým přístupem k přistěhovalcům umožňuje následně porovnat tyto země

podle třech stanovených kritérií. Těmi jsou: (1) celková strategie integrace, její

pozadí  a  korespondence  stanovených  klíčových  bodů  integrace  se  státem

předepsanými požadavky k získání trvalého pobytu nebo občanství, (2) zapojení

samosprávních celků do politiky integrace a (3) možnosti pro emigranty seznámit

se s kulturou, tradicemi a jazykem hostitelské země.



Na základě porovnání České Republiky (a Evropské Unie) s Austrálií podle těchto

tří bodů byly navrženy následující změny: (1) vytvořit koncepční přistěhovaleckou

politiku,  (2)  zjednodušit  právní  a  institucionální  rámec procesu integrace,  (3)

vytvořit  nabídku  jazykových  kurzů  a  kurzů  o  české  společnosti  zdarma  pro

přistěhovalce,  (4)  klást  důraz  na  propojení  přistěhovalecké  politiky  s  dalšími

politikami, (5) odstraňovat diskriminaci na pracovním trhu, (6) vytvořit poradní

centra a orgány pro integraci na úrovni krajů a v některých vybraných obcí.

Porovnáním vybraných oblastí imigrační politiky se tato práce zabývá některými,

ale  nikoli  všemi,  klíčovými  aspekty  integrace  v  České  republice  a  přichází  s

návrhy podstatných změn, které by měly vést ke zlepšení přistěhovalecké politice

v České republice a následně tak i podpořit zachování sociální soudržnosti.


