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Anotace 

Diplomová práce „Integrace uprchlíků v Dánsku: úspěch, či prohra? Zaměstnání jako 

záruka úspěšné integrace? Případ uprchlíků pocházejících ze středovýchodní Evropy.“ 

se zaměřuje na míru úspěšnosti integrace uprchlíků pocházejících ze zemí bývalého 

sovětského bloku, kteří na dánské území vstoupili v průběhu 70. a 80. let minulého 

století. Jedná se o případovou studii, která vychází z teoretických předpokladů o 

průběhu integračního procesu uprchlíků. Hypotézy jsou poté konfrontovány s 

empirickým výzkumem založeným na písemném dotazování žadatelů o azyl 

pocházejících z bývalých komunistických zemí středovýchodní Evropy. Tato studie 

pracuje se dvěma skupinami uprchlíků a třemi typy ekonomické integrace. Výsledkem 

analýzy je, že míra úspěšnosti integrace v Dánsku záleží na typu ekonomické integrace 

uprchlíka. Ta zároveň ovlivňuje další dimenze procesu – sociální a kulturní integraci. 

Jestliže nedošlo k úspěšné ekonomické integraci jedince, pak je poškozena i sociální a 

kulturní integrace. Výsledkem této situace je alespoň v případě zkoumaných uprchlíků 

nespokojenost s vlastním začleněním do přijímající země. Tito jedinci se necítí být 

součástí hostitelské společnosti a chtějí se v důchodovém věku vrátit domů. Dánská 

integrační politika založená na předpokladu „jakékoliv práce“ tak u většiny zaručuje 

materiální stabilitu. Naopak o úspěšné integraci lze hovořit jen u některých z nich.   

 

Annotation 

The Diploma thesis “Refugee Integration in Denmark: Success or Failure? Employment 

as a Guarantee of Successfull Integration? The Case of Refugees from Central and 

Eastern Europe.” is aimed at the level of success of integration of refugees who came to 

Denmark during the 70´s and 80´s of the last century from the countries of the former 

Soviet block. This thesis is a case study that is based on the theoretical hypothesis of the 
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refugee integration process. These assumptions are confronted with empirical research 

based on a writen survey of asylum applicants coming from former communist 

countries of Central-Eastern Europe. This study deals with two types of refugees and 

three types of economical integration. The result of the study is that the level of 

integration in Denmark depends on the type of economic integration of a refugee. The 

economic integration also has an impact on other dimensions of the process – social and 

cultural integration. If the economic integration is unsuccessful, then the cultural and 

social integration is  obstructed as well. The consequence of this situation is at least in 

the case of the respondents, dissatisfaction with their own integration into a receiving 

country. These individuals do not feel like being part of the host society and want a 

retirement home return. Danish integration policy that presupposes “any job policy 

integration” ensures in most cases material stability. On the contrary succesful 

integration can be discussed only in a few cases. 
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1 Úvod 

Až do roku 1989 byl život „za oponou“ ovlivněn absencí svobody jednotlivce, 

přítomností politických konfliktů a individuálních bojů. Touhu po úniku z 

komunistického režimu do demokratických společností lze vysledovat ze statistických 

údajů týkajících se emigrace ze zemí bývalého sovětského bloku do západní Evropy a 

Spojených států. Mezi lety 1980 až 1989 patřily Polsko a Rumunsko mezi státy nejvíce 

produkující uprchlickou komunitu. V případě Polska se jednalo o 211 505 žadatelů v 

porovnání s 52 050 uprchlíky rumunského původu.1 Kladným vyřízením žádostí se 

dánská vláda zavázala k tomu, že uprchlíkům poskytne bezpečí a ochranu, přičemž 

dalším krokem těchto nově příchozích bylo integrovat se do společnosti. Vzhledem k 

relativně malému počtu uprchlíků pocházejících z bývalých komunistických zemí 

středovýchodní Evropy a jejich kulturním a rasovým podobnostem s hostitelskou 

společností se očekávalo, že tento integrační proces proběhne bez větších problémů a v 

krátkém časovém horizontu.2  

  

Znalost jazyka přijímající země, existence integračních vzdělávacích programů a 

především účast na nich ze strany přistěhovalecké komunity a „jakékoliv začlenění do 

pracovního trhu“3 jsou základy, na nichž stojí dánská integrační politika. Jinými slovy, 

schopnost domluvit se dánsky, nalézt „jakékoliv“ zaměstnání4 a být ekonomicky 

                                                 
1 UNHCR, 2001, s. 32.  
2 Zimmermann, 2005, s. 76.  
3 Think Thank on Integration in Denmark. Copenhagen: 2005, s. 7. Dostupný z WWW: 

<http://www.nyidanmark.dk/en-

us/resources/publikationer/konferencer/2006/european_conference_on_integration_the_ministers_speech.

htm> (navštíveno dne 30.8.2009).  
4 V anglické odborné literatuře je tento termín označován jako any kind of labour market enrollment či 

any job policy (viz. Coleman, Wadensjö, 1999, s. 157.; Zimmermann, 2005, s. 64; v dánských odborných 

studiích či legislativě jako de ekelte arbeitsmarked tilbud politik, což by se dalo přeložit jako politika 

každé nabídky pracovního trhu (v kontextu jako politika každé / jakékoliv práce). Viz. Ministeriet for 

Flygtninge, Indvandrere  

og Integration.  Integrationsloven No. 839, dostupný z WWW: 

http://www.nyidanmark.dk/bibliotek/publikationer/vejledninger/2004/Ydelser_efter_integrationsloven/in

dex.htm (navštíveno dne 10.8.2009).   
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soběstačný jsou dle dánské vlády základním předpokladem úspěšného integračního 

procesu v této skandinávské zemi.  

 

Předmětem mého zájmu v rámci diplomové práce je problematika integrace 

uprchlíků v Dánsku, přičemž jsem toto téma zúžila zaměřením se na průběh integrace 

uprchlíků pocházejících ze zemí bývalého sovětského bloku. Pro toto téma jsem se 

rozhodla z několika důvodů. Problematika dánské imigrační a integrační politiky a 

historického vývoje přistěhovalectví do Dánska mě zajímá již velmi dlouhou dobu. 

Tématu jsem se věnovala v průběhu bakalářského studia, kdy jsem tento zájem završila 

bakalářskou prací věnující se vývoji imigrační politiky této skandinávské země a 

především pak novelizaci cizinecké legislativy z roku 2002. Dánská integrační politika 

je velice zajímavá i specifická právě jejím vývojem ovlivněným historií přistěhovalectví 

do Dánska. Tato země se začala potýkat s přistěhovalectvím později v porovnání 

s jinými cílovými oblastmi migrace, když se tradičně přijímající zemí stala až na 

přelomu 70. a 80. let. Přesto však Dánsko muselo „vstřebat“ obrovské migrační vlny 

způsobené hospodářským rozkvětem Evropy, který přilákal pracovní migranty 

z chudších oblastí, následné migrační přistěhovalecké pohyby uskutečněné na základě 

práva na sloučení rodiny a v neposlední řadě nemalé „návaly“ uprchlíků utíkajících 

z politicky nestabilních či jinak pro ně nebezpečných mateřských zemí.  

 

Otázku přístupu k začlenění těchto jedinců mezi domácí obyvatele Dánsko 

muselo vyřešit poměrně rychle v porovnání s ostatními tradičně hostitelskými 

společnostmi, které měly několikaletý náskok v řešení tohoto problému. V případě 

Dánska je třeba vzít v úvahu i to, že až do nárůstu počtu imigrantů a uprchlíků 

vstupujících na půdu této země byla tamější společnost velice homogenní. Jakékoliv 

navýšení cizinců žijících na území státu bylo a je pro tuto společnost citelné. Ačkoliv 

počet uprchlíků, kteří na dánské území přišli v průběhu 70. a 80. let ze středovýchodní 

Evropy, nebyl nijak výrazný v porovnání s čísly, jež vykazují statistiky žadatelů o azyl 

v 90. letech pocházejících z bývalé Jugoslávie, rozhodla jsem se zabývat právě utečenci 

ze středovýchodní Evropy. K tomu mě přivedla nejen osobní zkušenost s těmito jedinci, 

když jsem se s některými uprchlíky, jejichž zkušenosti zde uvedu, přímo setkala, a 

jejichž náhled na problematiku integrace mě velice zaujal. Dalším důvodem je i fakt, že 

dánské autority považují tyto jedince za plně integrované a věnují-li se integrační 

politice, pak je to jednoznačně v souvislosti s uprchlíky neevropského původu. Osobní 
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zkušenosti respondentů, které zde prezentuji ve vztahu k dánské politice „jakékoliv 

práce“, však toto přesvědčení nepotvrzují zcela. 

1.1  Základní teze a cíle práce 

Cílem této práce je analyzovat integrační politiku Dánska vůči uprchlíkům a na 

základě tohoto rozboru nalézt nový přístup k integračnímu procesu této komunity. 

Inovační prvek spatřuji v tom, že zvažuji ekonomické a sociální postavení uprchlíků 

žijících v Dánsku při zohlednění původního ekonomického potenciálu těchto jedinců, 

jenž byl uznáván v zemi původu. Zároveň se snažím nalézt spojení mezi kulturní, 

sociální a ekonomickou integrací. Pokusím se tak zodpovědět dvě hlavní otázky. 

 

Za prvé, je vůbec relevantní přisuzovat možnostem uprchlíků získat zaměstnání 

v cílové destinaci v oblasti či specializaci, jíž se před vstupem do přijímající země a tím 

pádem do imigračního a integračního procesu věnovali, důležitou roli ve vztahu k 

integračnímu procesu? A za druhé, jakou lze nalézt souvislost mezi kulturní, sociální a 

ekonomickou integrací uprchlíků žijících v Dánsku? 

 

V rámci mé diplomové práce poukazuji na příkladu uprchlíků pocházejících 

z bývalých komunistických zemí středovýchodní Evropy na to, že v případě uprchlíků 

žijících v Dánsku politika „jakéhokoliv zaměstnání“ zajišťuje pouze ekonomickou 

stabilitu a schopnost postarat se sám o sebe nezávisle na pomoci státu, ale nezajišťuje 

úplnou integraci. Tato situace je způsobena tím, že dánská vláda od uprchlíků očekává, 

že přijmou „jakékoliv zaměstnání“ bez ohledu na jejich původní vzdělání. Bere tak 

v potaz pouze to, aby se jedinec přesunul ze stavu závislosti na státním sociálním 

zajištění ke schopnosti být ekonomicky soběstačný, aniž by bylo přihlédnuto k lidskému 

kapitálu jedince a k vzdělanostnímu zázemí. Právě zde spatřuji důvod, proč politika 

„jakékoliv práce“ nebyla a ani nemůže být v souladu s případem zkoumaných 

uprchlíků, neboť většina z nich na dánské území vstoupila již s vyšším vzděláním 

dosaženým v zahraničí. V této práci vycházím z několika předpokladů. 

 

Za prvé, v porovnání s dánskou integrační politikou, jež akceptuje přijetí 

„jakékoliv práce“ ve smyslu kvalitního zaměstnání, špatné práce, příležitostných 



Diplomová práce                                    Integrace uprchlíků v Dánsku: úspěch či prohra? 

- 11 - 

přivýdělků, sezónních prací či odborných kurzů,5 v případě uprchlíků úspěšná integrace 

vyžaduje získání pracovního místa, které odpovídá úrovni jejich vzdělání. Tento typ 

zaměstnání jim dává příležitost využít ekonomický kapitál6 a předpokládá uznání 

akademických a profesionálních kvalifikací. Zároveň dojde v rámci této komunity 

k rozvoji pocitu sounáležitosti a jakési spřízněnosti s hostitelskou společností, s níž se 

uprchlíci za těchto okolností snáze identifikují.7 

 

Za druhé, pokud se tedy uprchlíci dokáží ekonomicky integrovat prostřednictvím 

přijetí „jakékoliv práce“, přičemž přízvisko „jakékoliv“ zahrnuje i méně kvalifikované 

činnosti8, v nichž není ekonomický a lidský kapitál relevantní, vnímají jejich integraci 

za nedostatečnou a neuspokojivou. Následně tak čelí pocitům zklamání, frustrace, 

úpadku a nesplnění očekávání. Systém „jakékoliv práce“ staví uprchlíky do druhořadé 

pozice bez ohledu na jejich lidský kapitál nebo vzdělanostní zázemí, jež si s sebou 

přináší do cílové země.9 

 

                                                 
5 Think Thank on Integration in Denmark, 2005, s. 13.  
6 Dle Bourdieuovy definice se jedná o vlastnictví znalostí a schopností jedince (Bourdieu, in Reinsch, 

2002, s. 22). Podrobněji tuto problematiku rozeberu ve čtvrté kapitole. 
7 Boswell, 2003, s. 93.  
8 Jedná se o zaměstnání, která jsou většinou rezervována pro imigranty a jež jsou někdy nazývána jako 

„3D“ zaměstnání. Název je odvozen z anglických adjektiv dirty, dangerous, demanding jobs (špinavé, 

nebezpečné a náročné práce). Použito např. v <http://tkcollier.wordpress.com/2006/04/01/hispanic-

immigrants-do-the-3d-jobs-dirty-dangerous-and-difficult/> (navštíveno dne 5.9.2009).     
9 V souvislosti s touto problematikou je pak potřeba alespoň okrajově zmínit i jiný rozměr týkající se 

vztahu většinové společnosti k uprchlíkům a imigrantům obecně. Jde v podstatě o nepřátelské postoje 

domácích obyvatel vůči přistěhovalcům, na které je nahlíženo jako na problematický segment společnosti. 

Jsou často spojováni s vyšší kriminalitou, nedisciplinovaností a neochotou podřídit se kultuře a hodnotám 

hostitelské společnosti. Jestliže jsou vnímáni v tomto negativním smyslu, pak je naprosto logickým 

důsledkem i fakt, že většinová společnost není příliš ochotna cizince zaměstnávat. Analyzuje-li se 

problematika integrace uprchlíků z ekonomické perspektivy, pak jsou to právě uprchlíci, kteří jsou na 

pracovním trhu v nevýhodném postavení oproti imigrantům. Cizinci obecně jsou totiž spojováni 

s nekvalifikovanými pracemi, což ale mnohdy neodpovídá lidskému kapitálu uprchlíků. Integrace je 

jednoznačně dvoustranným procesem, který vyžaduje ústupky a porozumění ze strany většinového 

obyvatelstva, ale zároveň i velkou ochotu přistěhovalců omezit své původní kulturní návyky a respektovat 

hodnoty přijímající společnosti.     
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Za třetí, v souvislosti s problematikou integrace uprchlíků do domácí společnosti 

je potřeba zmínit vztah a vzájemnou souvislost mezi kulturní, sociální a ekonomickou 

integrací.10 Tyto tři fáze integračního procesu jsou navzájem propojené a jedna druhé 

dává smysl. Domnívám se, že začlenění do pracovního procesu prostřednictvím 

zaměstnání, které odpovídá úrovni vzdělání jedince, je cestou vedoucí ke kulturní a 

sociální integraci. Do kulturní integrace zahrnuji především studium a znalost jazyka 

přijímající země, v tomto případě dánštiny, zatímco sociální integraci vnímám jako 

proces vytváření kontaktních sítí, ale zároveň i vlastnictví sociálního kapitálu jedince. 

Do ekonomické integrace zařazuji zahájení pracovní činnosti úměrné vzdělání a 

schopnostem pracujícího. Vztah mezi těmito třemi dimenzemi je klíčový pro úspěšnou 

integraci.   

1.2 Struktura práce a časové vymezení 

Pro nalezení odpovědí na výše položené otázky a potvrzení či naopak vyvrácení 

prezentovaných hypotéz se v diplomové práci, která je rozdělena na první teoretickou 

část a druhou empirickou, zaměřím na následující. Před tím než v rámci třetí kapitoly 

rozeberu pojem integrace tak, jak jej definuje odborná literatura, a s jakou definicí 

integrace pracuji, což bude zároveň i jakýmsi dokončením rozboru literatury a pojmů 

používaných v této práci, v druhé kapitole ještě představím metodologii a teoretický 

rámec práce. Obsahem čtvrté a páté kapitoly budou metody a nástroje integrační 

politiky. Zaměřím se na ekonomickou, sociální a kulturní integraci, abych se posléze 

mohla věnovat roli jazyka, vzdělání a vzdělávání uprchlíků ve vztahu k jejich integraci. 

V následující části stručně zanalyzuji historický vývoj přistěhovalectví do Dánska od 

60. let až do současnosti, přičemž se zvláště zaměřím na údaje o počtech a původu 

přistěhovalců žádajících o poskytnutí azylu v Dánsku. Ačkoliv je Dánsko členem 

Evropské unie11, který má výjimku v oblasti vnitřních věcí a justice, otázku, zda se 

nemusí ohlížet na společná ustanovení EU v rámci azylové a přistěhovalecké politiky 

musím alespoň okrajově zmínit v první části sedmé kapitoly. Na toto téma poté naváži 

přehledem vývoje azylové politiky Dánska od 60. let až do poslední novelizace v roce 

                                                 
10 V této práci se nebudu zabývat politickou integrací, neboť uprchlíci, jež vyplnili dotazník pro účely této 

studie, získali dánské občanství. Ačkoliv jsou tito jedinci z právního pohledu do společnosti integrovaní, 

subjektivní pohled se může značně lišit ve smyslu nesdílení pocitu plné integrace i přes udělené státní 

občanství.   
11 Dále jen EU.   
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2002. Poslední část sedmé kapitoly věnuji integrační politice v Dánsku a rozboru 

jednotlivých fází tohoto procesu. Ze tří fází – předazylové, integrační a subsekventní – 

považuji právě tu poslední za nejvíce klíčovou v procesu integrace uprchlíků. 

V závěrečné osmé kapitole uvedu osobní zkušenosti respondentů s integračním 

procesem v Dánsku. Zaměřím se na to, jakou klíčovou roli pro integraci uprchlíků v 

Dánsku hraje otázka získání zaměstnání a jakým způsobem tato proměnná ovlivňuje 

další zmíněné dimenze integrace – kulturní a sociální. Poukáži na propojenost těchto tří 

faktorů ve vztahu ke třem typům uprchlíků a jejich integrace do společnosti – 

nekvalifikovaní uprchlíci s nekvalifikovaným zaměstnáním, kvalifikovaní uprchlíci 

s kvalifikovanou prací a kvalifikovaní uprchlíci s nekvalifikovaným zaměstnáním. 

Tento přístup má demonstrovat přirozenou závislost mezi kulturní, sociální a 

ekonomickou integrací a zároveň poukázat na to, jak významnou roli při integračním 

procesu mohou hrát komunikační sítě mezi jedincem a domácí společností. 

 

Z výše napsaného vyplývá, že se budu věnovat průběhu integračního procesu 

uprchlíků, kteří na dánské území vstoupili v 70. a hlavně pak 80. letech 20. století. 

Nicméně obsahem této práce je i vývoj azylové politiky Dánska od 60. let až do roku 

2002, kdy v platnost vstoupila poslední novelizace legislativy. Rovněž se zmíním o 

současné podobě azylové politiky EU. Časové ohraničení této práce tak v podstatě 

pokrývá období od druhé poloviny 20. století až do současnosti. 

1.3 Odborné pojmy 

Před tím, než se začnu věnovat analýze nastíněné problematiky, považuji za 

důležité vysvětlit zde několik základních pojmů, s nimiž budu pracovat. Zároveň bych 

ale ráda upozornila na to, že některé termíny, jež jsou důležité pro nalezení odpovědí 

vymezených v rámci této práce, rozeberu v samostatné kapitole, neboť jejich obtížnost a 

zároveň důležitost ve vztahu k doložení mých předpokladů, mi nedovoluje uvést zde jen 

stručnou definici.12  

 

Migraci lze rozdělit do několika kategorií, přičemž jedním z definičních kritérií 

může být i důvod a motiv. Útěky a nucené migrace vyvolané náboženskými a 

                                                 
12 Jedná se především o detailní rozebrání pojmu integrace a jejích jednotlivých fází (sociální, kulturní a 

ekonomické) stejně tak jako přiblížení konceptu lidského kapitálu ve vztahu k tomuto procesu.  
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světonázorovými důvody, politickými, etnonacionalistickými nebo rasistickými názory 

realizovanými v praxi jsou příčinou uprchlické migrace. Za základní definici pojmu 

uprchlík lze považovat ustanovení Ženevské konvence z roku 1951. Ta charakterizuje 

uprchlíka jakožto jedince, který se „(…) z oprávněného strachu z persekuce z rasových, 

náboženských, národnostních důvodů či kvůli příslušnosti k určité sociální skupině nebo 

z politického přesvědčení nachází mimo zemi, ve které je občanem, a jejíž ochrany 

nemůže nebo nechce kvůli této obavě požadovat; nebo nemaje státní občanství se 

pohybuje mimo stát, kde obyčejně pobýval a kam se kvůli zmíněným obavám nemůže 

či nechce vrátit.“13 Ženevská konvence tak vyjmenovává důvody pronásledování, na 

jejichž základě může být jedinci uznáno právo na poskytnutí azylu. Nicméně 

neupřeňuje, podle jakých kritérií je ono pronásledování posuzováno. Z toho vyplývá i 

další otázka týkající se toho, kdy vzniká odůvodněný strach z pronásledování, které je 

důvodem k útěku. Oprávněnost obavy musí každá osoba věrohodně prokázat. Fakticky 

tak záleží na rozhodnutí státu, koho uzná a přijme za uprchlíka, přičemž se předpokládá, 

že v praxi uznání statusu uprchlíka předchází prověření jednotlivých případů. To 

s sebou přináší řadu nejistot pro úřady, ale i pronásledované osoby.     

 

Integrační politikou rozumím aktivity podnikané vládou (či sociálními aktéry) za 

účelem zlepšení situace imigrantů na poli ekonomickém i sociálním tak, aby soužití 

s majoritní společností bylo oboustranně harmonické. Integrace jedince cizí národnosti 

je často v prvé řadě chápána ve smyslu naturalizace, tedy získání občanství daného 

státu. Naturalizace však nutně neznamená plnou a úspěšnou integraci. Proto byla 

v přijímajících zemích zavedena alternativní definice rozlišující imigranty a druhou 

generaci přistěhovalců (descendenti). Za imigranta je považována osoba narozená mimo 

stát, do kterého se přestěhovala, a jejíž rodiče (nebo alespoň jeden z nich, pokud nejsou 

dostupné informace o druhém) jsou rovněž cizinci narození mimo toto území. Do 

kategorie druhé generace přistěhovalců patří jedinci narození v zemi, kde jsou jeho 

rodiče definováni jako imigranti (nemají občanství tohoto státu). 

 

Pojem integrace je značně problematický, neboť nelze nalézt jednoznačnou 

definici. Problematiku nejednoznačnosti tohoto termínu způsobenou mnoha pohledy, 

                                                 
13 UNHCR, 1951, s. 16.  
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kterými lze na tento proces nahlížet, si dovolím podrobněji rozebrat v samostatné třetí 

kapitole práce. 

1.4 Rozbor literatury 

Většina literatury, kterou jsem použila, se zabývá tématy, jež jsou předmětem 

vědeckého výzkumu týkajícího se problematiky migrace. Na základě odborných prací 

bych vymezila čtyři klíčové oblasti tohoto bádání, kterými jsou faktory ovlivňující 

migrační pohyby, integrace přistěhovalců, dopad imigrantů na domácí populaci a 

v neposlední řadě vliv přistěhovalectví na imigrační politiku přijímajících zemí. 

Vzhledem k tématu práce jsem se nejvíce věnovala studiím, které se zaměřily na 

problematiku integrace přistěhovalců a uprchlíků do hostitelské společnosti. 

Z důvodu náročnosti tohoto tématu jsem se rozhodla, že kritickému zhodnocení 

literatury zabývající se integračním procesem věnuji samostatnou třetí kapitolu. 

Obsahem této práce však je i vývoj azylové politiky Dánska a historie přistěhovalectví 

do této země. Proto zde uvedu několik titulů týkajících se tohoto tématu. 

 

V současnosti nejvíce publikací týkajících se migrace jako globálního fenoménu 

a přistěhovalectví do Dánska a otázce jeho různých dopadů na společnost vydává 

dánský výzkumný institut The Rockwool Foundation Research Unit působící při 

univerzitě v Aarhusu. V roce 1997 se tento institut rozhodl, že výzkum by měl klást 

vysokou prioritu na tématiku přistěhovalců a jejich životních podmínek. Klíčovými 

body projektu jsou otázky střetu a vzájemného působení přistěhovalecké komunity a 

většinové společnosti, jaké jsou životní podmínky imigrantů a descendentů v Dánsku. 

Důležitým faktorem je i proces začlenění do dánského pracovního trhu. Na projektu se 

účastnilo a stále ještě účastní několik velice významných osobností, z nichž bych ráda 

jmenovala Poula Chr. Matthiessena, bývalého profesora demografie na Kodaňské 

univerzitě, který je konzultantem projektu. Spoluautorem jedné ze studií publikovaných 

v rámci tohoto projektu – Immigration to Denmark. International and National 

Perspectives – je britský demograf David A. Coleman působící na univerzitě v Oxfordu.  

 

David Coleman v rámci této knihy zasazuje imigraci do mezinárodního rámce, 

přičemž popisuje důležitost trendů globálního populačního vývoje ve vztahu k migraci. 

Analyzuje nejčastější destinace migrantů a zvláště pak migrační proudy do Evropy. 

Zároveň diskutuje mezinárodní smlouvy a národní legislativy regulující migrační 
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pohyby. Čtvrtá kapitola knihy, jejímž autorem je Søren Pedersen, analyzuje vývoj 

přistěhovalectví do Dánska od 60. let až do roku 1997. Společně s migračními pohyby 

směřujícími do Dánska rozebírá vývoj přistěhovalecké legislativy Dánska, přičemž 

velice dobře vystihuje reakci dánských autorit na postupně se zvyšující počty žadatelů o 

pobytové povolení. Zároveň zohledňuje i problematiku ekonomické integrace a další 

jiné faktory. Důležitost přistěhovalců ve vztahu k ekonomice státu pak rozebírá Eskil 

Wadensjö působící na Stockholmské univerzitě. Velice zajímavou se mi zdála být 

následující pátá kapitola knihy, v níž se její autor Bent Jensen zaměřuje na problematiku 

přistěhovalectví odraženou v dánském tisku. Zabývá se dvěma hlavními otázkami. Za 

prvé, jakým způsobem se vyvíjela mediální debata týkající se vzrůstajícího počtu 

cizinců žijících v Dánsku? Za druhé, jak dalece se věnovala problematice začlenění 

migrantů do pracovního trhu? Ačkoliv rozbor médií není součástí diplomové práce, 

považovala jsem za nutné se alespoň o tomto příspěvku zmínit, neboť jej považuji za 

velice přínosný i vzhledem k malému počtu studií zabývajících se tímto tématem. 

 

Jako další dobrý zdroj základních informací nutných k zorientování se v tématu 

mi posloužila kniha Torbena Tranæse, bývalého ředitele Rockwool Foundation 

Research Unit, a Klause F. Zimmermanna, člena Institute for the Study of Labor. 

Publikace Migrants, Work and the Welfare State prezentuje výsledky komparace 

týkající se přistěhovalectví a integrace do domácí společnosti mezi Dánskem a 

Německem. Výzkumný tým zde analyzuje řadu otázek. Migrační zkušeností obou zemí 

počínaje, přes rozdílné imigrační a sociální politiky těchto aktérů a jejich důsledkem na 

integraci do pracovního trhu a společnosti konče. Kniha se však z velké části zabývá 

ekonomickým dopadem přistěhovalectví, v čemž spatřuji důvod stručného a značně 

zjednodušeného výkladu přistěhovalecké politiky Dánska. Kapitola věnující se této 

problematice obsahuje i několik faktických chyb, především pak ve výkladu novelizace 

cizinecké legislativy v roce 2002. Za úplně nedostačující a zavádějící bych označila část 

věnující se imigrační politice EU, kterou autoři vztahují i na Dánsko, ačkoliv právě tato 

země má řadu výjimek, které by měly být zmíněny, pokud toto téma do jejich práce 

začlenili. 

 

Vzhledem k tomu, že vývoj dánské azylové a obecně přistěhovalecké politiky 

není v české ani zahraniční literatuře příliš zpracován, vycházela jsem často 

z primárních zdrojů. Zde musím konstatovat, že je dánské Ministerstvo pro uprchlíky, 
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přistěhovalectví a integraci velice dobrým zdrojem. Na internetových stránkách 

www.nyidanmark.dk je možné nalézt mnoho odkazů na dánskou cizineckou legislativu, 

přičemž stránky mají anglickou jazykovou mutaci včetně všech dokumentů.  

 

Většinu zdrojů, které uvádím na konci práce v seznamu použité literatury, jsem 

shromáždila během svých studijních pobytů v Kodani prostřednictvím univerzitní 

knihovny Institutu politologie. Část sekundárních zdrojů jsem získala také v knihovně 

Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Jinonicích, kde jsem nalezla několik 

anglicky psaných studií zabývajících se problematikou imigrace a integrace. 



Diplomová práce                                    Integrace uprchlíků v Dánsku: úspěch či prohra? 

- 18 - 

2 Teoretický rámec práce a metodologie   

2.1  Teoretický rámec  

 Integrace imigrantů a uprchlíků do přijímající společnosti je komplexní jev. 

V rámci této práce používám části různých paradigmat, abych vysvětlila vzájemnou 

souvislost mezi ekonomickou, sociální a kulturní integrací.  

2.1.1 Funkcionalistické paradigma   

 Pro objasnění kauzality mezi výše zmíněnými třemi pilíři integračního procesu, 

jež v případě uprchlíků značně přispívá k úspěšnému začlenění do přijímající 

společnosti, použiji část funkcionalistické teorie, kterou považuji pro tento účel za 

nejvíce vhodnou. Z funkcionalistické perspektivy je na společnost nahlíženo jako na 

spletitý systém tvořený mnoha závislými částmi, které musí dohromady bezproblémově 

fungovat tak, aby celý systém efektivně pracoval. Jestliže jednotlivé elementy systému 

nespolupracují dobře, anebo působí-li některý sociální jev proti uspokojení potřeb, je na 

tento stav nahlíženo jako na potenciální problém, jako na dysfunkční element v rámci 

systému, který je tak ohrožen. Tato dysfunkce může přispět ke zhroucení systému.14  

 

 Integrace proto závisí na společném fungování jednotlivých částí tohoto procesu, 

protože jedině tak může být dovršena. Mezi tyto vzájemně závislé faktory řadím znalost 

jazyka přijímající země, nabytí nových kulturních hodnot, vytvoření a existenci 

sociálních sítí, integraci do pracovního trhu a vlastnictví občanství. Pokud začlenění do 

pracovního trhu vnímám jako dysfunkční element v procesu integrace uprchlíka do 

hostitelské společnosti, pak další části procesu, jež by měly zajistit naplnění 

integračního procesu (jazyková vybavenost, existence sociálních sítí apod.) nefungují 

dostatečně, což se negativně odráží na míře úspěšnosti integrace uprchlíka do 

společnosti.  

2.1.2 Model konfliktní situace a teorie split labor -market 

 Teorie konfliktního modelu společnost nevnímá jako jakýsi organický systém 

s dobře fungujícími vzájemně závislými částmi, ale jako konfliktní systém, v němž 

individua, skupiny (včetně rasově etnických komunit) a organizace „soutěží“ o 
                                                 
14 Jaret, 1995, s. 17.  
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materiální statky, kontrolu nad ekonomickými zdroji, o sociální prestiž a politickou 

sílu.15 

 

 Teorii, která s tímto modelem konfliktní situace velmi úzce souvisí, prezentuje 

Edna Bonachic prostřednictvím teorie split labor-market, nebo-li rozpolcenosti 

pracovního trhu. Její teoretická perspektiva je založena na rozlišení mezi levnou a 

drahou pracovní silou. Z jejího pohledu tento rozkol může existovat jen skrze existenci 

rasově etnických, genderových či věkových hranic.16 

 

 Tato teorie je obvykle popisována ve vztahu k rasovým a národnostním 

menšinám, nicméně může být použita i v souvislosti s menšinami charakterizovanými 

dle jiného než rasově národnostního kritéria. Lze ji aplikovat v kontextu „kulturní 

nadřazenosti“ či „soutěživosti“ na pracovním trhu, které je možné vysledovat, pokud 

rasově náboženské kritérium není relevantní pro určitou skupinu imigrantů. Toto je také 

případ zkoumaných uprchlíků v Dánsku, kde „bílými pracovníky“ jsou rodilí Dánové, 

zatímco „minoritu“ tvoří zkoumaní uprchlíci, kteří se od domácího obyvatelstva 

kulturně a rasově markantně neliší.  

 

Tato teoretická perspektiva vysvětluje dvě formy etnického antagonismu, které 

jsou pro účely práce relevantní. Rozeznává vyloučení či zabraňování určité skupiny od 

specifických zaměstnání a zároveň umožnění členům menšiny být aktivně činný 

v zaměstnáních méně finančně hodnocených či v nižších pozicích v porovnání 

s většinovou společností.17 Převede-li se tato argumentace na případ zkoumaných 

uprchlíků žijících v Dánsku, pak vyloučení vysvětluje obtíže, s nimiž se setkali při 

snaze zapojit se do vysoce kvalifikovaného sektoru a nemožnost zohlednit dříve 

dosažené vzdělání na pracovním trhu v přijímající zemi. Praktiky umožnění vstupu na 

pracovní trh se na zkoumaném vzorku projevily tak, že uprchlíci mohli získat 

zaměstnání tradičně rezervované pro imigranty, nekvalifikované práce, kde předchozí 

specializace není brána v potaz. 

 

                                                 
15 Jaret, 1995, s. 20.  
16 Bonachic, in Jaret, 1995, s. 256.  
17 Bonachic, in Jaret, 1995, s. 255.  
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2.2  Metodologie 

V této práci se zaměřuji na individuální a ne skupinovou integraci. Domnívám 

se, že i přes rozpoznání etnické minoritní skupiny není integrace skupinovým 

fenoménem, ale že zde lze nalézt rozdílné adaptační vzory v závislosti na jednotlivci a 

jeho lidském kapitálu. Pro účely práce používám termín „integrace“, protože dle analýz 

odborníků zabývajících se procesem integrace k úplné asimilaci nikdy nedojde 

v případě první generace imigrantů.18 Naopak u této skupiny může dojít ke kulturní 

integraci či sociálně ekonomické integraci. 

2.2.1 První kontakty s uprchlickou komunitou 

 Během mého studijního pobytu v rámci programu Erasmus absolvovaném 

v bakalářském cyklu a následných krátkých studijních pobytů realizovaných za účelem 

napsání diplomové práce jsem se setkala s několika uprchlíky především českého 

původu, když jsem měla možnost bydlet u Češky, jež do Dánska emigrovala na začátku 

60. let minulého století, kdy v tehdejším Československu panoval komunistický režim. 

Druhá příležitost se naskytla na začátku roku 2009, kdy jsem se v Kodani seznámila 

s Kristjanou Kristjánsdóttir, jež původně pracovala pro Dánskou uprchlickou radu, a 

která se nyní věnuje problematice integrace uprchlíků v Dánsku na lokální úrovni ve 

funkci poradce. Díky ní jsem se podrobněji seznámila s problematikou integrace 

minoritních skupin žijících v Dánsku, především pak s nejčastějšími problémy, s nimiž 

se tito jedinci setkávali či setkávají po příchodu do přijímající země. Prostřednictvím 

Kristjany Kristjánsdóttir jsem také měla možnost provést dotazování konkrétních osob / 

uprchlíků jakožto jakéhosi reprezentativního vzorku v podobě vyplnění písemných 

dotazníků během setkání, které Kristjana s dalšími kolegy organizovala v září 2009 v 

kodaňské čtvrti Amagerbro.     

 

 Již z úvodu vyplývá, že výzkum v této práci pojímám formou „mikroetnografie“, 

což je koncept, který Bryman definuje jako přístup založený na záběru určitého aspektu 

dané tématiky na rozdíl od široce záběrové etnografie, jež zkoumá problematiku 

z dlouhodobé perspektivy a v rozsáhlejším pojetí.19 Druhý přístup logicky vyžaduje 

dlouhodobou účast badatele v oblasti výzkumu. 

                                                 
18 Waters, Jimenes, 2005; Chiswick, 2006; Husted et al. 2001.  
19 Bryman, 2008, s. 295.  
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 Při prvním kontaktu s touto problematikou jsem v případě uprchlíků 

pocházejících z bývalého Československa neměla jakýkoliv komunikační problém. Byla 

jsem takzvaným „kulturním insiderem“ 20, neboť jsem znala jazyk této skupiny stejně 

jako kulturní zázemí. Naopak u ostatních respondentů písemná komunikace proběhla 

prostřednictvím angličtiny, což s sebou přináší jistá úskalí.  

2.2.2 Limity studie 

 Fakt, že písemné dotazování probíhalo ve většině případů v angličtině, tedy 

jazyce, který není mateřskou řečí pro mne ani respondenty, může vést k jistým 

omezením výzkumu, neboť jak dotazující, tak i respondenti mohou mít jisté limity ve 

schopnosti plně se vyjádřit v daném cizím jazyce. Nicméně úroveň odpovědí 

dotazovaných jsem zhodnotila jako dostačující pro potřeby této práce. Jsem si však 

vědoma toho, že pokud by komunikace probíhala v mateřském jazyce jednotlivých 

respondentů, pak by uvedené názory a zkušenosti mohly mít ještě větší vypovídající 

hodnotu vzhledem k tomuto – z pohledu dotazovaného – zjednodušení celého procesu.  

 

 Při sestavování dotazníku jsem si byla vědoma toho, že otázky musí být 

formulovány co nejpřesněji a nejvýstižněji, aby respondenti zmínili vše potřebné pro 

účely této práce. Měla jsem tendenci vracet se při otázkách k již jednou vznesené 

problematice za účelem opětovného ověření předešlých odpovědí. Ačkoliv tento 

výzkum dle mého názoru potvrdil teoretické úvahy, které prezentuji v první polovině 

této práce, kombinace kvalitativních metod s kvantitativními a exaktní ověření dat by 

přispěly k větší jednoznačnosti argumentů ve vztahu k problematice integrace uprchlíků 

v přijímající společnosti.  

 

 Poslední omezení spatřuji v tom, že nemohu jistě tvrdit, že výstupy, které v této 

práci uvádím, mohou být aplikovány na jiné přijímající společnosti než na homogenní 

(monokulturní) společnost, kterou zde analyzuji. Navíc se zkoumaným vzorkem stali 

uprchlíci, kteří pocházeli z evropských zemí, jež jsou až na jednu výjimku v současnosti 

členy EU. Všichni dotazovaní dosáhli alespoň středoškolského vzdělání a jsou si 

kulturně a hodnotově poměrně blízcí s hostiteli. Tyto aspekty však rozhodně nelze 

vysledovat u všech uprchlíků žádajících o azyl v současnosti. Většina z nich pochází 

                                                 
20 Birman, in Tremble, Fisher, 2005, s. 117.  
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z asijských a afrických zemí, které vyznávají mnohdy dosti odlišné hodnoty než 

přijímající společnost. Tento fakt integrační proces komplikuje, což jsem naznačila 

v úvodu. Jinými slovy, vzhledem ke složitosti integračního procesu a k rozdílným 

postojům jednotlivých států k přistěhovalectví nemohu zevšeobecnit závěry této práce 

ve vztahu k dalším přijímajícím společnostem. 

2.2.3 Sběr dat       

 Vzhledem k mým možnostem výzkumu jsme se rozhodla pro písemnou formu 

dotazování, jehož účelem bylo zjistit postoj a porozumění procesu integrace 

jednotlivých respondentů.21 Tato forma dotazníku nebyla z pohledu dotazovaných příliš 

flexibilní v porovnání s jinými možnostmi výzkumu, jakými mohou být například 

polostrukturovaná interview, neboť bylo potřeba odpovídat na dotazy v předem 

určeném pořadí. Respondenti však měli možnost vyjádřit se i nad rámec jednotlivých 

bodů, pokud daný komentář uznali za relevantní.  

 

Pro účely této práce jsem zpracovávala celkem 15 dotazníků, jež byly vyplněny 

uprchlíky, kteří do Dánska přišli nejdříve roku 1970 a nejpozději do roku 1991. Zároveň 

jsem využila i neformální rozhovory s Češkou, u níž jsem šest měsíců bydlela, a také 

s bývalou zaměstnankyní dánského Uprchlického úřadu, o níž jsem se již zmínila. 

Téměř všichni dotazovaní pochází ze zemí, které se staly po rozšíření EU v roce 2004, 

respektive v roce 2007, členy EU. Jedná se tak o 3 respondenty českého původu, 4 

Maďary, 4 Poláky, 2 respondenty pocházející z Rumunska a 1 Litevce. Poslední 

dotazovaný, jehož mateřská země není členem EU, pochází ze Srbska. Celkově bylo 

během výše zmiňovaného semináře rozdáno a elektronicky posláno 32 dotazníků. 

Návratnost tak byla téměř padesátiprocentní.  

 

V rámci práce uvádím konkrétní odpovědi 12 respondentů. Zbývající 3 jsou 

v důchodu nebo nezaměstnaní a jejich odpovědi nebyly příliš vypovídající. 12 

dotazovaných je stále ještě ekonomicky aktivních. Z 15 dotazovaných disponuje 11 

z nich vysokoškolským vzděláním získaným v zemi původu. Další 3 respondenti jsou 

nekvalifikovaní, ale mají dokončené alespoň středoškolské studium ve vysílající zemi. 

Poslední dotazovaný vzdělání neuvedl. 12 uprchlíků, jejichž zkušenosti zde uvádím, 

                                                 
21 Dotazník přikládám v anglickém a českém znění v příloze č. 3 a 4. 
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získali status de facto uprchlíka.22 Zbylí 3 respondenti do Dánska přišli na základě 

reunifikace rodiny. Bližší informace o jednotlivých respondentech uvádím v osmé 

kapitole, včetně informací o tom, zda jsou s životem v Dánsku spokojení či nikoliv.23  

2.2.4 Rozbor dat                 

Při analýze získaných informací jsem se pokusila zjistit, zda lze u dotazovaných 

subjektů hovořit o úspěšné integraci. Dotazování bylo strukturováno do tří základních 

oblastí. Tou první byl osmnáctiměsíční integrační program zaměřující se na výuku 

dánštiny a kvalifikační kurzy a s tím spojenou roli kontaktů se zaměstnanci dánské 

Rady pro uprchlíky. Další oblast tvořily otázky týkající se období následujícího po 

skončení integračního programu, kdy by uprchlíci měli být dle očekávání dánské vlády 

schopni „fungovat“ v nové společnosti například prostřednictvím nalezení zaměstnání. 

S tím souvisí i úroveň znalosti dánštiny a existence kontaktních sítí při snaze nalézt 

zaměstnání odpovídající úrovni dosažného vzdělávání v kontrastu s „jednoduchostí“ 

zajištění nekvalifikované práce. Poslední okruh se týkal současného života v Dánsku, 

především pak subjektivního vnímání míry úspěšnosti vlastní integrace do společnosti.  

 

Na základě získaných dat jsem tak došla k třem kategoriím ekonomické 

integrace: nekvalifikovaní uprchlíci s nekvalifikovaným zaměstnáním, kvalifikovaní 

uprchlíci s nekvalifikovanou prací a kvalifikovaní jedinci s kvalifikovaným 

zaměstnáním. Mezi kvalifikované uprchlíky řadím ty, jež získali vysokoškolské 

vzdělání v zemi původu, druhou skupinu, tedy nekvalifikované uprchlíky pak definuji 

jako ty, jež mají dokončené alespoň středoškolské vzdělání. Tato klasifikace pak 

podporuje mou tezi, že kulturní, sociální a ekonomická integrace jsou vzájemně 

propojené a závislé jedna na druhé.  

                                                 
22 Tento termín rozeberu v sedmé kapitole.  
23 Celkový seznam uvádím v příloze č. 1 a 2.  



Diplomová práce                                    Integrace uprchlíků v Dánsku: úspěch či prohra? 

- 24 - 

3 Integrace v odborné literatu ře a její definice 

 Jak jsem již v úvodu naznačila, definovat pojem „integrace“ je velmi obtížné, 

neboť v samotné odborné literatuře panuje v souvislosti s touto problematikou jakási 

pojmová nejasnost. V této kapitole nejprve rozeberu rozdílné postoje k diskurzu 

zabývajícím se terminologickým pojetím integrace, abych posléze uvedla, k jakému 

přístupu se osobně kloním a jakou pracovní definici pro účely této práce použiji. 

V podstatě se ztotožňuji  s definicí Evropské rady pro uprchlíky a exulanty24, která 

integraci vnímá především jako dynamický a dvoustranný proces, jež má zároveň 

dlouhodobý a multi-dimenzionální charakter.25 Poukáži však na to, že i tato definice je 

dle mého názoru příliš obecná a vyžaduje určité doplnění, neboť nebere v potaz 

uprchlíkovo vzdělanostní zázemí. 

3.1 Rozbor literatury II: Definice integrace v odbo rných studiích 

Literatura zabývající se přijetím imigrantů a uprchlíků do domácí společnosti se 

do jisté míry vyznačuje protichůdnými názory, rozdílnými definicemi a pojmovým 

zmatkem. V odborných studiích o přistěhovalectví autoři používají odlišné koncepty a 

definice pro vyjádření stejného typu procesu, jež zahrnuje dopady a důsledky 

imigrace.26 Podle Favella výzkumníci používají různé pojmy, které se odlišují 

především v jejich výstižnosti a srozumitelnosti. Vágnějšími termíny jako absorpce či 

vstřebání27, akomodace, tolerance, přizpůsobování28 či adaptace29 počínaje, příliš 

technickými výrazy typu inkorporace30 pokračuje a konečně neúměrně popisnými 

pojmy jako asimilace či přizpůsobení se cizí kultuře31 konče.    

 

                                                 
24 European Council on Refugees and Exiles, dále jen ECRE. 
25 ECRE: http://www.ecre.org/topics/integration (navštíveno dne 10.10. 2009). Podrobněji rozebráno 

např. v ECRE. (2005). The Way Forward. Europe´s Role in the Global Refugee Protection System. 

Towards the Integration of Refugees in Europe. Červen 2005.    
26 Favell, 2003, s. 13. 
27 Z anglického termínu absorption. Rivka Weiss, 1968; Eisenstadt, 1975. 
28 Accomodation, tolaration, adaptation. Bauböck, 1996; Eisenstadt, 1975. 
29 Adaption. Rivka Weiss, 1968. 
30 Incorporation.  
31 Acculturation. Favell, 2003. 
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Při studiu vědeckých prací zabývajících se integrací imigrantů tak lze dojít 

k závěru, že neexistuje jedinečná a vše vysvětlující definice pojmu „integrace“ navzdory 

četným národním i přeshraničním projektům. Je třeba dodat, že badatelé v souvislosti 

s tímto pojmovým „oříškem“ používají hodnotící přívlastky jako „podivný“ termín32, 

„těžko definovatelný“ pojem33 či přirovnání, z nichž bych mezi nejvýstižnější zařadila 

„záludnou metaforu“34, anebo „dlouhou a klikatou cestu“.35 Rovněž je možné natrefit i 

na obsáhlejší pojetí problematického termínu v podobě Anthorpova vyjádření: „Tento 

pojem je jako nepříjemný pocit či minové pole, kterému je lépe se vyhnout.“36. Tato, 

dalo by se říct, patová definiční situace a nedostatek kritérií pro analýzu procesu, činí 

termín „integrace“ ještě více nejasným. Někteří používají integraci jako zastřešující 

termín, který obsahuje další dominantní koncepty jako asimilace či 

multikulturalismus.37 Jedni ji vnímají jako konečný stav, zatímco druzí ji vidí jako jeden 

typ adaptace.38 Avšak stále více odborníků integraci charakterizuje jako jakousi střední 

cestu mezi asimilací a multikulturalismem.39 

 

Literatura zaměřená na problematiku integrace přistěhovalců je v některých 

případech zmatečná, neboť autoři studií často používají stejné termíny pro popis 

odlišných procesů přijímání imigrantů do hostitelské společnosti. Například v některých 

případech jsou pojmy integrace a asimilace považovány za téměř identické: „Úspěšně 

integrovaný přistěhovalec je jedinec, který se asimiloval do společnosti v podobě 

způsobu mluvení, myšlení a jednání typického pro domácí obyvatelstvo přijímající 

země.“.40  

 

Termíny asimilace společně s integrací byly zpopularizovány Chicagskou školou 

sociologie města na začátku 20. století ještě před tím, než se staly součástí politických 

                                                 
32 Boswell, 2003, s. 9. 
33 Favell, 2003, s. 22. 
34 Z anglického sousloví a treacherous metaphor. Banton, 2001, s. 36; Favell, in Gibney, Hansen, 2005, s. 

18. 
35 Kloosterman et al., 1998, in Favell, 2003, s. 36.  
36 Anthorpe, in Reinsch, 2000, s. 124. 
37 Favell, 2003; Boswell, 2003. 
38 Bauböck, 1996.  
39 Boswell, 2003, s. 196.  
40 Schierup, Ålund, 1986, s. 36.  
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debat o dopadech přistěhovalectví. Tyto výrazy se nejvíce vyvinuly ve Spojených 

státech (asimilace) a západní Evropě (integrace), přičemž oba představují proces 

usídlení, interakce s domácí společností a sociální změny, jež s sebou imigrace nese.41 

Ovšem vzhledem ke kritikám vztahujícím se k prvnímu termínu je asimilace vnímána 

jako nežádoucí se silně negativní konotací na rozdíl od integrace jakožto preferovaného 

pojmu v západní Evropě, ačkoliv právě některé západoevropské země tiše volají po 

asimilaci.42  

 

V porovnání s ostatními termíny zmíněnými v úvodním odstavci této kapitoly 

(adaptace, inkorporace aj.) žádný z nich neobsahuje „sociální inženýrství integrace“.43 

Favell totiž vnímá integraci jako ideální stav, nejvyšší cíl společnosti, což vypadá velmi 

složitě a neproveditelně, neboť tato definice počítá s vybudováním úspěšné, dobře 

fungující, multikulturní a multinárodní společnosti. Boswell pak zvažuje tuto obtížnost a 

neproveditelnost, když tvrdí, že přijímající společnosti jsou charakterizovány rozdílným 

národním a ideologickým pojetím představy, jak dalece se očekává přizpůsobení 

imigranta domácí společnosti.44 Z tohoto důvodu může integrace mít v některých 

případech podobu asimilace, multikulturalismu, nebo naopak segregace. 

3.2 Pracovní definice integrace 

 ECRE definuje integraci jako proces změny, který je dynamický a dvoustranný, 

dlouhodobý a multi-dimenzionální. První charakteristika poukazuje na to, že integrační 

proces klade požadavky jak na přijímající společnost a individua, tak samozřejmě i na 

uprchlíky samotné. Z pohledu držitele uprchlického statusu integrace vyžaduje 

připravenost přizpůsobit se „životnímu stylu“ hostitelské společnosti bez toho, aniž by 

došlo ke ztrátě vlastní kulturní identity. Od přijímající společnosti jakožto druhé a 

nezbytné strany procesu je vyžadována ochota přizpůsobit veřejné instituce změněnému 

profilu populace, přijmout uprchlíky jako součást národní komunity a zajistit jejich 

přístup k aktivitám a institucím běžného občanského života. 

 

                                                 
41 Favell, in Gibney, Hansen, 2005, s. 8. 
42 Steen, 1993, s. 105. 
43 Favell, 2003, 15-16. 
44 Boswell, 2003, s. 43. 
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 Na dlouhodobý charakter integračního procesu je nahlíženo z psychologické 

perspektivy. Proces obvykle začíná v momentě příchodu do cílové destinace a je 

završen v podobě aktivního zapojení uprchlíka do přijímající společnosti v právní, 

sociální, ekonomické, edukační i kulturní oblasti života.  

 

 Multi-dimenzionální „tvář“ integrace má podobu existence podmínek pro účast 

ve všech aspektech ekonomického, sociálního, kulturního, občanského a politického 

života v zemi stejně tak jako subjektivního vnímání míry začlenění do hostitelské 

společnosti a její ochoty k přijetí cizinců mezi vlastní řady a celkového postoje k tomuto 

procesu.   

3.2.1 Integrace jako dynamický a dvoustranný proces   

 Přijmu-li pro účely této práce výše uvedené jako pracovní definici integrace, pak 

uprchlíci přicházejí na území hostitelské společnosti s odlišnými vnitřními a vedlejšími 

kulturními znaky.45 Vnitřní aspekty vlastní kultury jsou součástí kulturní identity 

uprchlíka a z toho důvodu nemohou být nahrazeny či zcela zapomenuty. To, co naopak 

může ustoupit do pozadí a v podstatě se vytratit, jsou vedlejší kulturní znaky, tedy 

„produkty“ vyrovnání se (bezproblémového i obtížného) s místním prostředím. 

 

 Proces vypořádání se s novým prostředím, s cizí společností, začíná zkoumáním 

a „nastudováním“ nové situace, nicméně tyto činnosti nezávisí jen na úvodní poznávací 

fázi. Důležitou proměnou je i vybudování adekvátních komunikačních kanálů stejně 

jako systému zpětné vazby, který imigrantům pomáhá identifikovat chyby sociálního 

vnímání, jež poté mohou využít za účelem lepšího průběhu integračního procesu.46 

Tento argument může být vztažen i na přijímající společnost, respektive na její 

otevřenost do značné míry se projevující v podobě formálních praktik vůči cizincům, 

ale i prostřednictvím postojů a neformálních chování občanů dané země, což má 

samozřejmě znatelný dopad na průběh a míru úspěšnosti integrace. 

 

 Integrace je tak procesem, který vyžaduje ochotu ke změnám nejen od 

imigrantů, ale i od hostitelské společnosti. Přijetí a následné zacházení s cizincem na 

území přijímacího státu hrají důležitou roli ve vztahu ke kulturní, sociální a ekonomické 
                                                 
45 Gordon, 1964, s. 79. Podrobněji tuto problematiku rozeberu v následující kapitole. 
46 Rivka-Weiss, 1968, s. 43.  
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integraci. Zatímco některé státy rozvinuly politiku kulturní diverzity podporující 

rozmanitosti ve společnosti (příkladem může být Velká Británie, Nizozemí, Švédsko), 

jiné země multikulturalismus nepodporují zcela a ke komunitě imigrantů mají spíše 

asimilační přístup (Dánsko, Rakousko, Francie).  

 

 Někteří autoři poukazují na rozdíl mezi heterogenními a homogenními 

společnostmi ve vztahu k imigraci. Tvrdí, že komunity, které se vyvinuly jako národní 

státy v závislosti na masivních migračních vlnách, a kde se občanství mohlo stát 

univerzálním konceptem a tak snáze přístupným pro imigranty a descendenty, 

homogenní země se vynořily z bojů rozptýlených komunit o teritoriální celistvost. 

Občanství naopak vnímají striktně z národnostního hlediska, což se odráží i na 

selektivní imigrační a integrační politice.47  

 

 Lucassen zmiňuje historický vztah evropských zemí k přistěhovalectví, když 

tvrdí, že imigrace není součástí hluboké „evropské historie“. Proto je Evropa de facto 

přijímající oblastí, kde je akceptace imigrantů charakterizována ad hoc reaktivním 

kontrolním postojem, který integraci do domácí společnosti značně komplikuje.48 Odtud 

může plynout problematický přístup evropských přijímajících společností k imigraci a 

integraci, kdy je na tyto dva procesy, jež jsou pro dnešní dobu tolik charakteristické, 

nahlíženo jako na jistý druh ohrožení vlastní národní identity a kulturních hodnot. 

Některé odborné studie poukazují na to, že hostitelské společnosti se vykazují jistými 

stereotypními obrázky imigrantů, když je vnímají jako „druhořadou“ lidskou bytost a 

z tohoto důvodu předpokládají jakýsi resocializační proces, jehož první fáze spočívá v 

odvyknutí si vnitřním kulturním znakům. Druhá část pak počítá se „studijní“ fází, kdy si 

imigrant přivyká a přijímá jiné kulturní aspekty vyžadované v novém prostředí.49 

3.2.2 Integrace jako dlouhodobý proces   

 Být aktivním členem společnosti pro imigranta i uprchlíka znamená „odučit se“ 

starým kulturním zvykům a naopak přijmout ty nové. V rámci imigračního a 

integračního cyklu je zásadní počáteční fáze, tedy období po příchodu do cílové 

destinace, kde původní identitu imigrant neshledává užitečnou, neboť se nachází 

                                                 
47 Bauböck, Zeller, Zolberg, 1996, s. 67.  
48 Lucassen, 2005, s. 13.  
49 Alba, Nee, 1997, s. 827. 
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v jiném kulturním prostředí. Někdy je tato fáze popisována jako „období ignorace“. 

Imigrant nedisponuje potřebnou znalostí stabilní sociální struktury, jejíž součástí se 

chce stát a jíž se musí účastnit. Jen s velkými obtížemi může pochopit, jakou roli hrají 

ostatní v jeho okolí a nemá představu o tom, jakou roli on sám má splnit, nebo jak velké 

má možnosti vstupu do role, kterou sám chce. Jestliže je sociální identita v novém 

prostředí nepoužitelná, integrace vyžaduje absolvování určité desocializace ve smyslu 

odsunutí původní identity do pozadí, aby mohlo dojít k procesu resocializace, který 

spočívá v naučení nových kulturních zvyků a nabytí identity odpovídající profilu 

přijímající společnosti.50  

 

 Jiná teorie, jíž také považuji za relevantní pro účely této práce, člení integrační 

proces do třech fází.51 V úvodní fázi se imigranti a uprchlíci musí naučit jazyk 

hostitelské společnosti, technické možnosti a další základní dovednosti, které usnadní 

první kroky v novém prostředí. Tuto fázi spojuji s integračním vzdělávacím programem, 

jež Dánsko stejně jako jiné přijímající země cizincům nabízí, anebo přímo podmiňuje 

pro získání podpory apod. V druhé fázi se imigrant musí naučit řadu rolí nezbytných pro 

„přežití“ v novém prostředí. Poslední část integračního procesu předpokládá naučení se 

novým hodnotám, které imigrantovi či uprchlíkovi pomohou ujasnit si vnímání vlastní 

osoby a jeho statusu v rámci „cizího“ prostředí.  

3.2.3 Integrace jako multi-dimenzionální proces              

 Jestliže je integrace hodnocena jako několika rozměrový proces, když jsou na 

jedné straně zohledňovány podmínky pro ekonomický, sociální, kulturní, občanský a 

politický život, na straně druhé cizincovo vlastní vnímání začlenění do hostitelské 

společnosti,52 pak tato definice integrace podporuje politiku „jakékoliv práce“, neboť 

nebere v potaz uprchlíkovo vzdělanostní zázemí.  

 

 V závěru této kapitoly se dostávám zpět k jejímu úvodu a k hlavní tezi práce, 

když tvrdím, že tato definice je příliš obecná a vyžaduje určitý stupeň specifikace. Ten 

spatřuji v upřesnění, že ne jakýkoliv druh ekonomické aktivity vede k integraci, ale že 

zaměstnání odpovídající vzdělání uprchlíka je jedním z důležitých předpokladů úspěšné 

                                                 
50 Rivka-Weiss, 1968, s. 29.  
51 Eisenstadt, 1975, s. 6-7.  
52 ECRE, 2005.  
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integrace. Vhodná ekonomická činnost povede k lepší sociální a kulturní integraci a tím 

pádem k pozitivnímu vnímání vlastního začlenění do přijímající společnosti. Nicméně 

multi-dimenzionální aspekt integrace je v souladu s mým argumentem, že úspěšnost 

integrace závisí na několika faktorech (kulturní, sociální a ekonomický pilí ř),  které jsou 

vzájemně propojené a doplňují se. 
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4 „Modely“ integrace: členění integra čního procesu 

Integrace imigrantů a uprchlíků do domácí společnosti může mít různé podoby 

v závislosti na charakteru integrační politiky dané země. Tento fakt má jednoznačný 

vliv na to, jakým způsobem je na přistěhovalce nahlíženo jak ze strany státu, tak i 

z pohledu samotných obyvatel. Z toho vyplývá i očekávaná míra začlenění jednotlivců 

představujících menšinové etnikum v majoritní společnosti do domácí komunity. 

Integrace je tak obvykle členěna do čtyř kategorií: kulturní, sociální, ekonomická a 

politická.53 Podle Christiny Boswell tato klasická typologie integrace pokrývá všechny 

aspekty života přistěhovalce v hostitelské zemi.54 V této kapitole se tak zaměřím na 

kulturní, ekonomickou a sociální dimenzi integrace, přičemž se budu soustředit na 

aspekty, které jednotlivé modely integračního procesu zohledňují. V druhé části 

kapitoly rozeberu roli lidského kapitálu ve vztahu ke zkoumanému procesu. Z faktů, jež 

níže uvádím, vyplývá, že jednotlivé fáze integračního procesu od sebe nelze zcela 

odloučit, když se vzájemně propojují a doplňují.  

 

Kulturní rozměr integrace zahrnuje znalost majoritního či oficiálního jazyka 

přijímající země, určité porozumění zvykům, tradicím a způsobům žití domácí 

společnosti a v neposlední řadě i respektování základních norem bez ztráty vlastní 

identity. V případě sociální fáze integrace se pak jedná o začlenění do vzdělávacích a 

sociálních struktur státu. Ekonomická dimenze se vymezuje v oblasti pracovního trhu, 

respektive začlenění přistěhovalce do pracovního procesu, a poukazuje na míru 

zaměstnanosti mezi imigranty a uprchlíky. Nejvyšší a konečnou fází integračního 

procesu je integrace politická, která se vyznačuje tím, že jedinec má právo účastnit se 

voleb, může se podílet na politickém dění v zemi v podobě snahy ovlivnit politickou 

kulturu státu, v němž žije, prostřednictvím hlasování pro politické reprezentanty, 

s jejichž názory se ztotožňuje. Tento stav předpokládá, že jedinec je do přijímající 

společnosti natolik integrován, že není zainteresován jen ekonomickými motivy, ale 

zajímá se i o normativní aspekty společnosti, v níž pobývá a s kterou se nutně musel již 

sžít, ovšem bez toho, aniž by se vzdal svých vlastních kulturních hodnot. Nutno 

                                                 
53 Boswell, 2003; Bauböck, 1996; Schierup, Ålund, 1986; Pennix, 2004.  
54 Boswell, 2003, s. 75. 
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poznamenat, že politická integrace je však umožněna prostřednictvím naturalizace, 

nebo-li získáním občanství daného státu.55 

 

 Tyto čtyři klasické typy integrace byly zavedeny v práci Rinuse Pennixe 

v souvislosti s typologií integračních politik států založených na inklusivním či 

exklusivním charakteru, která se zaměřuje na aspekt občanství. Z této perspektivy, ve 

snaze porozumět současným integračním politikám evropských států a jejich rozdílným 

pojetím, je zapotřebí zaměřit se na otázku, jaké základní demokratické hodnoty mohou a 

mají být kombinovány s dvěma esenciálními aspekty jakékoliv integrační politiky – 

totiž s kulturní a náboženskou diverzitou  na jedné straně a socio-ekonomickou rovností 

na straně druhé.56 V důsledku toho Pennix vyvíjí tři koncepce občanství, které v jeho 

pojetí mohou být použity pro analýzu integrace a zároveň mají pomoci při vymezení 

ideálních typů integrační politiky.57 

 

 První typem občanství dle Pennixovy typologie je občanství právní či politické. 

To poukazuje na to, zda jsou imigranti a uprchlíci vnímáni jako plnohodnotní členové 

politické komunity. Tato definice zahrnuje především otázku politických práv a 

povinností přistěhovalců, zda mohou jednoduše či jak moc obtížně získat státní 

příslušnost a přístup k formálnímu politickému systému.  

 

 Socio-ekonomické občanství spatřuje v oblasti sociálních a ekonomických práv 

bez ohledu na občanství jako takové. V rámci této skupiny tak lze poměřovat pracovní 

práva a nároky na přístup k institucím v socio-ekonomické sféře – podpora 

v nezaměstnanosti, pojištění a sociální zabezpečení typu sociální bydlení, péče apod. 

 

 Kulturně-náboženská dimenze jakožto třetí typ občanství dle Pennixovy 

typologie zohledňuje fakt, zda imigranti mají (rovnocenná) práva projevovat se jako 

kulturní, etnická a náboženská skupina. Jinými slovy, zda ve společnosti existuje stav či 

prostor pro dosažení fáze, v níž přistěhovalecká komunita respektuje normy domácí 

                                                 
55 Samotné získání občanství však nevypovídá o míře integrity, respektive není zárukou toho, že se 

jedinec naplno cítí být součástí společnosti. Koncept politické integrace tak nebere v potaz jen vlastnictví 

občanství, ale především změnu v postoji jedince vůči přijímající společnosti, jejíž součástí se cítí být.  
56 Pennix, 2004, s. 7. 
57 Pennix, 2004, s. 9. 
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společnosti, ale zároveň není nucena vzdát se vlastních, to znamená, že dvě či více 

forem mohou vzájemně koexistovat bez toho, aniž by docházelo k problematickým 

střetům. 

 

 Pokud se tedy přidělí alespoň dva atributy ke každému typu (například pozitivní, 

což znamená, že existuje politická podpora pro onen typ občanství či integrace, anebo 

negativní projevující se opačně), lze dojít ke klasifikaci, kterou Pennix nazývá 

„ideálními typy“ možných podob integračních politik jednotlivých přijímajících států.58  

Proto činí rozdíl mezi integračními politikami založenými na jejich inklusivním či 

exklusivním charakteru. Tvrdí, že inklusivní politiky jsou ty, jež zajišťují alespoň 

politická práva nově příchozím. Dále se domnívá, že pokud stát zajišťuje politická i 

socio-ekonomická práva, ale naopak negarantuje práva kulturně-náboženská, výstupem 

této politiky je asimilace.   

 

 V následující části se zaměřím na kulturní, sociální a ekonomickou integraci 

imigrantů, abych poté mohla tyto teoretické základy přenést na analýzu konkrétního 

příkladu, tedy na způsob integrace uprchlíků pocházejících ze středovýchodní Evropy 

do dánské společnosti. Ačkoliv teoretici zabývající se problematikou integrace analyzují 

tyto kategorie nezávisle na sobě,59 což je také obsahem následující podkapitoly, 

domnívám se, že tyto tři typy integrace jsou propojené a vzájemně si dávají význam.  

4.1 Kulturní integrace 

 Nejzákladnější definice tohoto typu integrace je, že se jedná o proces, při němž 

imigrant zažívá kulturní výměnu.60 V této fázi, která je podle Gordona nevyhnutelná a 

jež se objevuje nejdříve, minoritní etnická skupina přejímá či adoptuje kulturní znaky 

přijímající společnosti v podobě jazyka, víry, hodnot, životního stylu aj.61 Podle Jareta 

je tato výměna charakteristická přechodným stavem, kdy přistěhovalci adoptují některé 

prvky nové kultury, zatímco si zachovávají aspekty kultury vlastní.62 Na základě této 

definice pak lze odlišit jakési hlavní či vnitřní kulturní znaky od rysů vedlejších. Tyto 

                                                 
58 Pennix, 2004, s. 10. 
59 Boswell, 2003; Bauböck, 1996, Schierup, Ålund, 1986; Pennix, 2004. 
60 Jaret, 1995, s. 360.  
61 Gordon, 1964, s. 126. 
62 Jaret, 1995, s. 360. 
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vnitřní aspekty kultury jsou ty, jež jsou zásadní součástí kulturního dědictví etnika. 

Jedná se například o náboženskou víru, uznávané hodnoty. Naopak mezi vedlejší 

kulturní znaky patří projevy mnohdy problematického vývoje přizpůsobení se etnické 

skupiny místnímu prostředí, což v podstatě znamená, že u dané minoritní skupiny je 

více pravděpodobné, že se těchto znaků vzdá, neboť se stávají méně důležitými ve 

vztahu k identitě skupiny.63 Předpokladem tohoto tvrzení tedy je, že zatímco proces 

„asimilace“ pokračuje, přistěhovalecká komunita ustupuje od svých vnitřních kulturních 

znaků.  

 

 Další důležitý bod zmiňuje Pennix, který tvrdí, že mezi nejdůležitější aspekty 

kulturně náboženské domény patří znalost jazyka a projevy odlišné víry ve veřejné 

sféře.64 Porovnají-li se multikulturní ideologie, mezi něž by se s největší 

pravděpodobností daly zařadit přístupy k přistěhovalecké komunitě ve Velké Británii, 

Švédsku či Nizozemí, s naopak homogenně smýšlejícími zeměmi typu Francie, 

Rakousko či Dánsko, pak právě druhá zmiňovaná skupina nevytváří příliš mnoho 

předpokladů pro kulturní či náboženské projevy ve veřejné sféře. V těchto 

„asimilačních“ modelech je společenská kultura brána jako daná a u imigrantů je 

očekáváno, že se přizpůsobí alespoň veřejným institucím hostitelské společnosti.                    

             

V případě první generace imigrantů tento proces přizpůsobení se jiné kultuře 

může probíhat bez toho, aniž by docházelo k asimilaci. Podle některých autorů totiž tato 

skupina imigrantů přejímá jinou kulturu poměrně rychle, zatímco ke ztrátě vlastních 

kulturních hodnot dochází velmi pomalu. Jinými slovy, ačkoliv si tito přistěhovalci 

poměrně rychle přivyknou na nové kulturní zvyky, nikdy je zcela nepřijmou za své a 

z tohoto důvodu k asimilaci v jejich případě nikdy nedojde.  

 

Otázka, jaká role by měla být přisuzována kulturním aspektům integrace 

imigrantů do společnosti, je posuzována z několika úhlů pohledu, které se navzájem liší. 

Bernard se domnívá, že úvahy o kulturních faktorech a odtud o kulturních typech nejsou 

hlavním faktorem integrace, protože neexistuje žádná kulturní, národnostní či rasová 

                                                 
63 Gordon, 1964, s. 79. 
64 Pennix, 2004, s. 10. 
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nadřazenost v oblasti integrace.65 Naopak Rose argumentuje, že podobnost kultur mezi 

zemí vysílající a přijímající společně s otevřeností hostitelské společnosti a mírou 

„blízkosti“ vztahu přistěhovalce k mateřské zemi hrají důležitou roli při procesu 

integrace.66 Tento názor podporuje i tvrzení, že integrace se problematizuje při 

přetrvávání silných tradic v jednotlivých kulturách.67  

 

Schierup a Ålund v souvislosti s touto debatou zohledňují individuální rys 

integračního procesu. Jednotlivé skupiny imigrantů reagují na jejich přistěhovaleckou 

situaci odlišně, protože přicházejí do cílové země s odlišným socio-kulturním zázemím. 

Proces integrace tak není skupinovým úkazem, ale je naopak ovlivněn řadou odlišných 

přístupů k začlenění do společnosti v závislosti na každém jedinci a jeho lidském 

kapitálu, což by přijímající společnost měla vzít v potaz.68 

4.2  Ekonomická integrace 

  V případě imigrace do Dánska odborná literatura poukazuje na to, že empirický 

výzkum týkající se ekonomické integrace imigrantů v zemi není příliš obsáhlý.69 Kromě 

nedostatku informací o této ekonomické integraci přistěhovalců v Dánsku výzkum 

opomíjí dvě oblasti – vzdělání a znalost dánštiny. Období integračního programu, jež 

zahrnuje vzdělávací kurz pro přistěhovalce, je vnímáno jako období značných investic 

do přijímající země. Po absolvování integračního kurzu přistěhovalec vstupuje do 

dánské společnosti a zahajuje fázi života v novém prostředí, kdy by z pohledu 

přijímajících autorit měl být schopen „stát na vlastních nohou“ a být hodnocen a vnímán 

stejně jako domácí obyvatelstvo. Přistěhovalec či uprchlík by tak měl v této situaci dle 

očekávání mocenské reprezentace státu využít jazykových znalostí získaných v kurzu a 

vědomostí nabytých při rekvalifikačním programu ve snaze najít si zaměstnání a zahájit 

tak život v novém prostředí. Tato fáze je spojována s ekonomickou integrací, kdy by 

přistěhovalci měli začít pracovat a vyměnit tak  závislost na sociální podpoře za 

ekonomickou soběstačnost.  

 

                                                 
65 Bernard, 1967, s. 29.  
66 Rose, 1969, s. 33.  
67 Schwartz, 1990, s. 48.  
68 Schierup, Ålund, 1987, s. 15. 
69 Husted et al., 2001, s. 65.  



Diplomová práce                                    Integrace uprchlíků v Dánsku: úspěch či prohra? 

- 36 - 

 V případě zaměstnanosti přistěhovalců v Dánsku Zimmermann upozorňuje na 

fakt, že imigranti nedosáhli takové míry integrace, jakou stát očekával. Jeho vysvětlení 

spočívá v tom, že imigranti, kteří přišli po roce 1974, vstoupili na dánské území 

v období vysoké nezaměstnanosti, která samozřejmě postihla i samotné Dány. 

V kombinaci s nedostatečnou znalostí jazyka, chybějícím vzděláním nutným 

k překonání omezení vyplývajících ze zavedení minimálního platu a za přítomnosti 

diskriminačních postojů ze strany zaměstnavatelů nebyl cíl pracovního trhu přijímající 

země naplněn.70  

 

 „Uzavřenost“ pracovního trhu a nepřizpůsobivost předchozího vzdělání má tak 

trvalý efekt na budoucí kariéru přistěhovalce. Tento stav, jež Husted et al. nazývají 

„odstrašujícím efektem“, spočívá v hrozící nezaměstnanosti a v omezenosti pracovního 

trhu.71 Dalším problémem je, že pracovní trh obvykle „rezervuje“ určité typy 

zaměstnání pro jisté skupiny lidí bez ohledu na vzdělání, vědomosti a kvalifikaci, 

přičemž jedním z aspektů tohoto rozdělní je pohlaví, barva pleti a sociální třída.72  

 

 Jedním z částečných východisek pro řešení této situace a vypořádání se 

s nevýhodami pracovního trhu v přijímající zemi je založení vlastní živnosti. Dle této 

teorie, která velmi odpovídá běžné praxi, si imigranti a uprchlíci uvědomují 

problematický přístup na pracovní trh hostitelské země, a proto rozšiřují takzvaná 

                                                 
70 Zimmermann, 2005, s. 75.  
71 Husted et al., 2001, s. 62.  
72 Pedraza, 1990, s. 52. S tím souvisí i problematika záměrné či neúmyslné diskriminace na pracovním 

trhu z důvodů rasových, národnostních či etnických, jež je v demokratických zemích většinou zakázaná. I 

přesto, že existuje poměrně málo studií zabývajících se mírou a charakterem pracovní diskriminace 

v Dánsku i vzhledem k tomu, že toto chování je těžko měřitelné, lze nalézt analýzu alespoň jednoho typu 

diskriminace ze strany zaměstnavatelů. Jedná se o takzvanou „statistickou diskriminaci“ (viz. Rosholm et 

al., 2006, s. 323). Tu lze objevit v případech, kdy je zvýšená potřeba jazykového a kulturního kapitálu. 

Zaměstnavatelé pak uplatňují formu statistické integrace vůči skupině, u které se předpokládá, že méně 

disponuje těmito faktory. Statistická diskriminace je založena spíše na zemi původu než na faktorech 

lidského kapitálu. V severských zemích lze vysledovat poměrně běžnou praxi, kdy zaměstnavatelé 

vybírají zájemce o pracovní místo nejprve vyloučením těch, kteří nemají pro skandinávské země typické 

jméno. Tato praxe byla odhalena na základě několika experimentů, kdy přistěhovalci, kteří „zfalšovali“ 

své jméno, aby – z pohledu Skandinávce – neznělo cize, byli pozváni na pohovor tam, kde byli původně 

odmítnuti (Rosholm et. al, 2006, s. 325).   
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„etnicko-obchodní gheta“.73 Ovšem zlepšuje-li tato varianta nevýhodné ekonomické 

postavení skupiny, pak na straně druhé nepřispívá k zvýšení potenciální možnosti 

„uchytit“ se na pracovním trhu přijímající země v adekvátní oblasti, neboť omezuje 

příležitost lépe si osvojit jazyk hostitelské společnosti a navázat kontakty s jejími členy, 

protože přistěhovalci se pohybují především v rámci své vlastní komunity.        

 

 Porovná-li se postavení imigrantů a uprchlíků na pracovním trhu v přijímající 

zemi, pak většina imigrantů má větší šanci na získání zaměstnání než uprchlíci. 

Důvodem je nižší úroveň vzdělání a kvalifikací, které neodpovídají požadavkům 

kvalifikované práce, a protože jsou automaticky spojováni se sektorem nekvalifikované 

pracovní nabídky či s „jakoukoli prací“, ačkoliv toto ne vždy odpovídá lidskému 

kapitálu jedince. Ovšem politika „jakékoliv práce“ nevytváří základ pro úspěšnou 

integraci do společnosti, pokud nenabízí možnost zlepšení jazyka přijímající země, 

v tomto případě dánštiny, anebo navázání kontaktních sítí s hostitelskou společností. 

 

Ekonomická aktivita přistěhovalce je velice důležitá. Zaměstnání totiž otevírá 

dveře k sociálním kontaktům a ekonomické stabilitě, která by za opačných okolností 

byla velmi těžko zajistitelná. Tento aspekt integrace má tedy svou nezpochybnitelnou 

roli při analýze faktorů, jež ovlivňují míru úspěšnosti integrační politiky státu, neboť 

rovnost šancí domácího obyvatelstva a imigrantů zásadním způsobem ovlivňuje 

„rozmělňování“ hranic mezi jednotlivými etniky. Z tohoto důvodu je začlenění do 

pracovního trhu a zapojení se do ekonomické aktivity domácího obyvatelstva důležitým 

procesem, který z hlediska imigranta působí jako silný motiv pro kulturní a sociální 

integraci.   

4.3 Sociální integrace    

 V této fázi minoritní skupina vstupuje do sociálního prostředí, organizací, 

institucionálních aktivit a občanského života společnosti.74 Podle Gordona tento proces 

probíhá ve dvou rovinách. První úroveň se vyznačuje aktivitami, které vytváří přátelství 

a bližší vztahy, posilují interakci mezi lidmi z odlišných rasově etnických skupin. Podle 

Gordona se tyto skupiny nacházející se v „sociálním mainstreamu“ střetávají a stávají se 

                                                 
73 Friedberg, 2000, s. 223.  
74 Gordon, in Jaret, 1995, s. 260.  
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součástí stejné primární skupiny jako jsou například náboženské kongregace, přátelské 

sítě stejně tak jako příbuzenské.  

 

 Druhá fáze sociální integrace se projevuje stavem, kdy se přistěhovalci stávají 

plnohodnotnými občany tím, že se účastní činností, jež charakterizují běžný občanský 

život. Nejedná se tedy jen o ekonomickou aktivitu této komunity, ale i o zájem o 

politické dění a plnění politických povinností, stejně tak jako o zapojování se do 

záležitostí týkajících se širší komunity.75 Z této definice tak lze usuzovat, že imigranti 

by měli využívat příležitostí stát se plnohodnotným občanem podílením se na aktivitách 

v politické a pracovní oblasti za využití vybavení a institucí přístupných veřejnosti 

(parky, nemocnice, školy, divadla). Dochází tak k  zapojení do vzdělávacího a 

sociálního systému země.76 Pedraza Bailey vnímá tuto fázi jako plnou integraci 

imigrantů a uprchlíků a druhé generace přistěhovalců do hlavních institucí společnosti 

(vzdělávací, pracovní, politické) a širších sociálních skupin, které vedou k navázání 

bližších vztahů, včetně manželství mezi jednotlivými etniky.77  

4.4 Lidský kapitál 

 Lidský kapitál jedince výrazným způsobem ovlivňuje jednotlivé fáze 

integračního procesu bez ohledu na to, zda je sledována jeho kulturní, ekonomická či 

sociální tvář. Je tvořen ekonomickou, kulturní, sociální, ale i „symbolickou“ složkou. 

Ekonomický kapitál v podstatě zahrnuje nejen materiální statky, ale i znalosti a 

schopnosti jedince. Kulturní kapitál se vztahuje k individuálním normám a hodnotám, 

zatímco sociální podoba kapitálu odráží kontakty a vazby přistěhovalce. Poslední typ, 

kapitál symbolický, je označován tímto adjektivem, neboť se jedná o kapitál, jež je 

spatřován v očích druhých, tedy jakým způsobem je jedinec společností vnímán. 

Společně se symbolickým kapitálem jsou i ty ostatní uznávány jako legitimní.78  

 

Názory týkající se důležitosti lidského kapitálu ve vztahu k integraci 

přistěhovalce se však různí a lze zde nalézt jednoznačnou dichotomii. Zatímco jedna 

názorová větev, s níž se ztotožňuji, argumentuje, že lidský kapitál, kterým jedinec 

                                                 
75 Gordon, in Jaret, 1995, s. 361.  
76 Boswell, 2003, s. 75.  
77 Pedraza-Bailey, 1990, s. 45-46. 
78 Bourdieu, 1992, s. 134-135. 
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disponuje, a jež si s sebou přinese do cílové země, je důležitou součástí úspěšné 

integrace, druhá skupina s tímto tvrzením nesouhlasí a odmítá přiznat předešlému 

vzdělání a jiným schopnostem přistěhovalce signifikantní roli. Například Chiswick 

podporuje první názorovou vlnu, když tvrdí, že lidský kapitál, do něhož řadí vzdělání, 

profesní kvalifikace, ale i jazykovou zdatnost usnadňuje začlenění imigrantů do 

společnosti.79 Naopak Zimmermann et al. se snaží dokázat, že těmto predispozicím – 

vzdělání v mateřské zemi a ekonomický kapitál – nemůže být v souvislosti s integrací 

imigrantů do přijímající společnosti v žádném případě přisuzována větší váha.80  

 

Pro nalezení lepší cesty vedoucí k efektivnější integraci uprchlíků a imigrantů 

Zimmermann et al. navrhují vytvoření odlišných integračních politik pro muže a ženy, 

přičemž hlavní pozornost by se měla ubírat směrem k větší podpoře vzdělávacích politik 

po příchodu do hostitelské země například v podobě rozvíjení systému uznávání jejich 

vzdělání nebo naopak rekvalifikací zohledňujících nové požadavky pracovního trhu.81 

Výše popsané názorové linie v podstatě poukazují na dva možné přístupy k hodnocení 

procesu integrace. „Sebeidentifikace“ přistěhovalce, což je jedna z perspektiv, z níž je 

možno na integraci nahlížet, zdůrazňuje osobní zkušenosti a subjektivní pocity 

z procesu začleňování do domácí společnosti, v protikladu s druhým přístupem, který se 

zaměřuje na analýzu integrace z pohledu přijímající země.  

 

Shrnu-li obsah čtvrté kapitoly, pak musím konstatovat následující. Za prvé, byť 

je každý z modelů či jednotlivých fází integračního procesu svým způsobem specifický, 

když jednotlivé dimenze procesu zohledňují odlišné aspekty imigrantova či uprchlíkova 

působení v přijímající zemi, nelze jednotlivé fáze od sebe odloučit. Právě naopak je zde 

zcela patrné, že tyto integrační pilíře jsou propojené. Tento fakt je lehce odvoditelný 

především v případě sociální integrace, z jejíž definice jasně vyplývá, že ji nelze oddělit 

primárně od ekonomické integrace a v návaznosti i od kulturní fáze procesu. Sociální 

integrace tak zaštiťuje celý proces, když zohledňuje jeho jednotlivé aspekty při 

začleňování jedince do základních společenských institucí. 

 

                                                 
79 Chiswick in Bretell, Hollifield, 2000, s. 16.  
80 Zimmermann et al., 2007, s. 773.  
81 Zimmermann et al., 2007, s. 775.  
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Dánská integrační politika přistupuje k pracovnímu prostředí jako 

k pravděpodobně nejlepší jazykové a integrační škole a k nejdůležitějšímu místu 

kontaktu přistěhovalců s rodilými Dány. Je to právě zaměstnání, kde se tyto dvě strany 

intenzivně setkávají a mají tak příležitost poznat odlišné kulturní pozadí, které ovlivnilo 

jejich vyznávané a obecně uznávané hodnoty.82 Nicméně dle mého názoru tento pohled, 

který zohledňuje vliv ekonomické integrace na jedincovo sociální a kulturní začlenění a 

jež vnímá pracovní prostředí jako velké pozitivum, nebere v potaz fakt, že tento vztah 

nelze považovat za obecně platné pravidlo, neboť například pro vzdělané a 

kvalifikované přistěhovalce a uprchlíky zajistí nejlepší jazykovou a integrační školu jen 

zaměstnání, jež odpovídá jejich úrovni vzdělání a kvalifikaci. Jinými slovy, pokud 

společnost neumožňuje plné využití lidského kapitálu jedince, který jednoznačně 

ovlivňuje úspěšnost integračního procesu, potenciální kontakt s rodilými Dány a 

možnost zlepšit si jazykové dovednosti a obohatit sociální kontakty se snižuje. Uprchlík 

či imigrant se totiž může zapojit do pracovního prostředí pouze přijetím „jakékoliv“ 

práce, tedy i méně kvalifikované, čímž je zajištěna jen materiální stabilita. Ta však 

nevypovídá o míře integrace přistěhovalců a uprchlíků. 

                                                 
82Think Thank on Integration in Denmark. Copenhagen: 2005, s. 10. Dostupný z  

WWW:<http://www.nyidanmark.dk/en-

us/resources/publikationer/konferencer/2006/european_conference_on_integration_the_ministers_speech.

htm> (navštíveno dne 30.8.2009). 
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5 „Nástroje“ integrace: jazyk a vzd ělání 

 Jestliže jsem se v předcházející kapitole věnovala jakýmsi „modelům“ 

integračního procesu, pak předmětem zájmu v rámci této kapitoly nutně musí být 

nástroje integrace. V kontextu výše uvedeného se zaměřím především na roli jazykové 

akulturace a otázku vzdělání a vzdělávání ve vztahu k míře úspěšnosti integračního 

procesu. Domnívám-li se, že jednotlivé aspekty lidského kapitálu ovlivňují integrační 

proces, pak znalost jazyka přijímající společnosti, vzdělání dosažené v mateřské zemi a 

další obecné či odborné vzdělávání získané v hostitelské zemi jsou úzce propojeny 

s mírou úspěšnosti integračního procesu. 

5.1 Znalost jazyka p řijímající zem ě 

 Jedním ze základních a nejdůležitějších kroků k přizpůsobení se kultuře 

přijímající společnosti je znalost jejího jazyka. Dle Pennixovy teorie je právě přijetí 

jazyka hostitelské společnosti součástí kulturní dimenze občanství. Schopnost ovládat 

jazyk cílové země je v podstatě nutným předpokladem pro úspěšnou integraci. 

V případě Dánska je tento požadavek zcela evidentní, když je znalost dánštiny dobrým 

předpokladem pro sociální i ekonomickou integraci, což se projevuje například tím, že 

znalost jazyka je základní podmínkou pro získání zaměstnání či pro dokončení vzdělání. 

Navíc usnadňuje a do jisté míry i umožňuje rozšíření sociálních kontaktů s Dány. Tato 

definice tak zdůrazňuje vzájemnou propojenost výše zmíněných tří pilířů integrace.  

 

 Chiswick, Lee a Miller argumentují, že jazyková znalost je jedním 

z nejdůležitějších předpokladů pro začlenění přistěhovalce do pracovního trhu.83 

Zdatnost v jazyce přijímající země vnímají jako rozhodujícího činitele v otázce příjmů 

přistěhovalců. Domnívám se však, že ačkoliv je nezpochybnitelné, že znalost jazyka 

cílové země několikanásobně zvyšuje možnost zajistit si uspokojivý ekonomický příjem 

za akceptovatelných podmínek, Chiswickova teorie nic nevypovídá o tom, zda také 

zajišťuje integraci imigrantů a uprchlíků. Schopnost dorozumět se jazykem používaným 

v přijímající zemi je předpokladem pro stabilní ekonomickou situaci, ale může být 

považována za indikátor plné integrace do společnosti? Rose také zvažuje vzájemnou 

propojenost mezi kulturní, sociální a ekonomickou integrací, když tvrdí, že jazyk je 

                                                 
83 Chiswick, Lee, Miller, 1995, s. 426. 
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prerekvizitou pro sociální kontakty a zaměstnanost v přijímající společnosti.84 

Zdůrazňuje nezbytnost jazykové znalosti v mnoha ohledech, ať už se jedná o možnost 

rozumět pracovním příkazům, bezpečnostním pravidlům, schopnost komunikovat se 

zaměstnavatelem a ostatními zaměstnanci stejně jako při komunikaci s úřady, při 

dožadování se práv u autorit apod.  

 

 Ovšem všechny tyto teorie týkající se znalosti jazyka jsou komplikovány 

subjektivními faktory, s nimiž se uprchlíci a imigranti setkávají při studiu jazyka 

přijímající společnosti. Chiswick vyjmenovává pět důležitých aspektů, které hrají 

nezanedbatelnou roli při přejímání jazyka cílové země: čas strávený v přijímající 

společnosti, vzdělání přistěhovalce, věk nově příchozího, jazyková odlišnost a 

geografická vzdálenost.85  

 

 Co se doby pobytu v cílové zemi týče, platí, že čím déle imigrant v zemi působí, 

tím je pravděpodobnější, že daný jazyk bude lépe ovládat. V případě Dánska je potřeba 

zmínit problematický aspekt, totiž, že dánsky se hovoří jen na velmi omezeném území, 

což snižuje četnost možných setkání s dánštinou. Vzdělání přistěhovalců je také dalším 

faktorem, který je nutné vzít v potaz. U vysoce vzdělaných imigrantů je pravděpodobné, 

že se již setkali se studiem cizího jazyka a zároveň i s jinými kulturami například 

prostřednictvím vzdělávací instituce či v zaměstnání. To usnadňuje studium.86 Otázka 

délky pobytu uprchlíka či imigranta je také další proměnou, jež může ovlivnit konečný 

výsledek, neboť v případě předpokládaného kratšího pobytu je pravděpodobné, že 

ochota k časové i finanční investici do jazykového vzdělání se snižuje.  

 

 Chiswick zároveň zohledňuje geografickou vzdálenost mezi zemí vysílající a 

konečnou destinací. Stejně jako Messina a Lahav spatřuje přímou úměru mezi 

vzdáleností destinací a pravděpodobností návratu a z toho vyplývajících investic do 

jazykového vzdělání. Tedy čím dále se cílová země nachází, tím se snižuje 

pravděpodobnost zpětné migrace a rostou náklady vynaložené na osvojení specifických 

aspektů, jež zahrnuje život v přijímající zemi (kromě jazykové dovednosti se jedná 

                                                 
84 Rose, 1969, s. 71. 
85 Chiswick et al, 2006, s. 420. 
86 Rose, 1969, s. 37. 
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například i o bližší znalost tamější kultury apod.).87 Toto tvrzení pak lze dle mého 

názoru ještě doplnit o poznatek týkající se pozice uprchlíků, u nichž se také 

předpokládá, že v zemi poskytující azyl zůstanou déle. Nemohou si totiž vybírat mezi 

hostitelskými „bezpečnými“ zeměmi, protože poskytnutí azylu je nutností a ne luxusem 

a ve většině případů se nemohou navrátit domů. Z tohoto důvodu pak lze vyvodit závěr, 

že uprchlíci investují větší množství zdrojů do cílové země než jiné typy přistěhovalců. 

Nicméně v obou případech je zapotřebí zohlednit i ten fakt, že zdatnost v jazyce 

přijímajícího státu je rovněž ovlivněna „jazykovou vzdáleností“ mezi mateřskou řečí 

přistěhovalce a jazykem hostitelské země.  

 

 V případě stáří v době imigrace jsou pak slabší obratnost v jazyce a 

problematičtější osvojení si cizích lingvistických struktur přisuzovány vyššímu věku, 

kdy k příchodu do hostitelské země došlo.88 Analogicky lze dodat, že naopak 

přistěhovalectví v nižším věku je pak dobrým předpokladem pro lepší zdatnost v jazyce 

přijímající země, a že tento aspekt není závislý na úrovni vzdělání přistěhovalce.  

 

 Waters a Jimenes do diskuze přispívají svým tří-generačním modelem jazykové 

asimilace, jehož zmínění považuji vzhledem k analyzované problematice za důležité. 

Podle tohoto modelu první generace imigrantů disponuje částečnou znalostí jazyka 

přijímající země, ale zůstává dominantní v jejich mateřské řeči. Druhou generaci již lze 

označit za bilingvní a v poslední fázi tohoto tří-generačního modelu pak imigranti 

hovoří pouze jazykem hostitelské země. Z tohoto důvodu k úplné asimilaci nikdy 

nedojde v případě první generace imigrantů.89  

 

 V kontextu s přistěhovalectvím do Dánska a jeho integrační politikou některé 

studie zabývající se touto problematikou upozorňují na to, že i přes existenci 

jazykových kurzů pro imigranty a uprchlíky, které jsou poměrně intenzivní, je jazyková 

„bariéra“ snížena, nikoliv však překonána.90 Jazyk společně s náboženským vyznáním 

je obvykle spojován s národní identitou. Z tohoto důvodu jsou v homogenních 

společnostech podobným té dánské politiky podporující kulturní či „národnostní“ 

                                                 
87 Messina, Lahav, 2005, s. 16-17. 
88 Chiswick et al, 2006, s. 424. 
89 Waters, Jimenes, 2005, s. 110.  
90 Zimmermann, 2005, s. 76.  
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diverzitu jako například bilingvní školy spatřovány jako možné ohrožení národní 

identity a imigranti tak pociťují silný asimilační tlak.91  

 

 Znalost jazyka je vnímána jako první krok směrem k úspěšné integraci. To, co je 

ale opomíjeno, je fakt, že pokud se přistěhovalci i uprchlíci naučí dobře ovládat jazyk 

přijímající země, ale nakonec nemají možnost získat zaměstnání odpovídající jejich 

vzdělání, což ve většině případů platí především u uprchlíků, méně pak u imigrantů 

vzhledem k profilu těchto přistěhovalců, jejich znalosti jazyka se vytrácí, neboť nemají 

přístup ke kvalitní, spisovné a rodilé dánštině. Tento stav je způsoben tím, že nemají 

možnost vhodného sociálního začlenění ve smyslu zajištění každodenního 

intenzivnějšího styku s rodilými Dány, s nimiž by mohli zlepšovat své jazykové 

dovednosti. Mohou totiž získat takový druh zaměstnání, kde je sociální interakce 

omezená. Nebo se naopak mohou pracovně podílet na „národním či etnickém 

businessu“, kdy přistěhovalci inklinují k použití jejich mateřské řeči. Ke zlepšení této 

situace by tak mohlo dojít v případě, že by uprchlíci a zaměstnanci disponující určitými 

znalostmi, vzděláním, kvalifikacemi byli na stejné úrovni jako Dánové, což by jim 

zajistilo příležitost začlenit se do adekvátní sociální vrstvy a získat si tak styky 

s domácím obyvatelstvem.  

5.2  Vzdělání 

 Lerner et al. do diskuze o aspektech, jež ovlivňují integraci imigrantů a 

uprchlíků do společnosti, vnáší argument, že vzdělání, jež přistěhovalci i uprchlíci 

nabyli v přecházejícím období, je méně ohodnoceno v přijímající zemi. Právě z tohoto 

důvodu je pak tato skupina obyvatel více postižená diskriminací na pracovním trhu.92  

 

 V první fázi jejich příchodu se uprchlíci liší od domácích obyvatel v úrovni 

schopností.93 Za prvé, vzdělání domácího obyvatelstva není srovnatelné s vědomostním 

vybavením těchto jedinců vzhledem ke kvalitě či úrovni vzdělávacího systému 

jednotlivých zemí. Friedberg argumentuje, že osoby pocházející z rozvinutých zemí 

mohou plně využít vzdělání, jež nabyly doma, v zahraničí, neboť se na rozdíl od 

rozvojových zemí vyznačuje vyšší kvalitou, a proto jsou schopny se snáze integrovat. 
                                                 
91 Pennix, 2004, s. 15. 
92 Lerner et al., 2006, s. 194.  
93 Friedberg, 2000, s. 223.  
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Dále pokračuje srovnáním těchto dvou skupin, z něhož vyplývá, že místní lidé mají 

znalosti, schopnosti a informace, které profilově odpovídají jakési charakteristice státu a 

jednotlivých sektorů, jež dohromady určují tvář tamější společnosti. Tato „výhoda“, jíž 

přistěhovalci z logických důvodů nemohou alespoň na začátku využít, neboť jí 

nedisponují, integrační proces komplikuje.  

 

 Za druhé, lidský kapitál získaný v mateřské zemi se ne vždy slučuje s 

dovednostmi požadovanými hostitelskou společností. Tato neslučitelnost může být 

překonána, pokud země původu a cílová destinace imigrace mají podobné 

charakteristiky v oblasti ekonomického vývoje, průmyslových a pracovních struktur či 

nastavení institucí.94 Friedberg zároveň zdůrazňuje, že integrace je procesem, jež 

vyžaduje čas, neboť znalosti a schopnosti, které jsou požadovány v hostitelské zemi, 

mohou být přejaty a osvojeny imigranty pouze za podmínky delšího pobytu v cílové 

destinaci.  

 

 Následkem těchto odlišností mohou imigranti a uprchlíci procházet fází 

„kognitivní dezorganizace“, nebo-li jakýmsi zmatkem plynoucím z poznávání nového 

socio-kulturního prostředí, jež se vyznačuje emocionální nevyrovnaností projevující se 

frustrací, pocity nejistoty a úzkosti.95 Imigrant tak může procházet procesem integrace 

v nestrukturalizovaném a nekompletně definovaném prostředí a nemůže si tak být jist, 

jak budou jeho různé aspirace a očekávání realizovány.96  

 

 V Dánsku začal být aspekt vzdělání imigrantů a především uprchlíků zvažován 

v souvislosti s diskurzem o imigraci do této země od roku 1998, kdy dánský Úřad pro 

uprchlíky zveřejnil hodnotící zprávu o zohledňování vzdělávání a kvalifikací uprchlíků 

v Dánsku. Zpráva v podstatě upozornila na tuto opomíjenou problematiku, když se v ní 

uvádí, že vzdělání uprchlíků a jeho uznání zatím nebylo dostatečně diskutováno na 

politické úrovni, ačkoliv právě tento aspekt byl jedním z nedůležitějších faktorů 

ovlivňujících úspěšnou integraci do pracovního trhu.97 I přes toto upozornění, které se 

týkalo především integrace uprchlíků do dánské společnosti, ale zohledňovalo i obecnou 

                                                 
94 Friedberg, 2000, s. 226.  
95 Rivka Weiss, 1968, s. 34.  
96 Eisenstadt, 1975, s. 6.  
97 Zimmermann, 2005, s. 75.  
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situaci, v níž se nacházejí přistěhovalci žijící v Dánsku, otázka vzdělanostního pozadí 

imigrantů a uprchlíků stále není brána v potaz. 

5.2.1 Odborné vzd ělávání 

 Jedním ze způsobů, jak lze překonat rozdíly ve vzdělání uprchlíků a imigrantů 

s ohledem na požadavky pracovního trhu hostitelské země, jsou vzdělávací kurzy 

pořádané přijímajícím státem. Ty jsou součástí procesu strukturální asimilace a 

představují cestu k úspěšnému začlenění uprchlíků a imigrantů do domácího pracovního 

trhu. Společně s jazykovými kurzy tak mohou být považovány za první krok, kterým 

tato komunita cizinců pobývajících na území přijímající země – dle Gordonovy definice 

- vstupuje do sociálních sítí a organizací, institucionálních aktivit a běžného občanského 

života. Vzdělávací kurzy jsou tedy základem pro kulturní, sociální a ekonomickou 

integraci.  

 

 Rose definuje odborné vzdělávání jako pravidelné kurzy nabízené vládou a 

soukromými firmami pro všechny občany, ale i jako speciální kurzy určené pro 

imigranty a uprchlíky trvající od tří do osmi měsíců.98 Během této doby účastníci obdrží 

podporu. V případě dánské integrační politiky je toto odborné vzdělávání s cílem zajistit 

vyšší kvalifikaci imigrantů nazýváno jako „odborné kvalifikační vzdělávání“.99 Tento 

typ kurzů se zaměřuje na dvě různé skupiny za použití rozdílných metod. Prvním 

objektem jsou nekvalifikovaní imigranti a uprchlíci, kteří postrádají předcházející 

vzdělání, a v jejichž případě je toto studium spojeno se získáním chybějících znalostí či 

s nabídkou vzdělání a praxe v oblasti, v níž se budou profilovat během následující 

ekonomické integrace. Druhou skupinu pak tvoří vzdělaní jedinci, kteří většinou 

potřebují jakousi „aktualizaci“ jejich znalostí teoretických i praktických se záměrem 

ucházet se o zaměstnání v přijímající zemi.100  

 
                                                 
98 Rose, 1969, s. 66.  
99 Think Thank on Integration in Denmark. Copenhagen: 2005, s. 9. Dostupný z WWW: 

<http://www.nyidanmark.dk/en-

us/resources/publikationer/konferencer/2006/european_conference_on_integration_the_ministers_speech.

htm> (navštíveno dne 30.8.2009). 
100 Think Thank on Integration in Denmark. The Integration of Foreigners into Danish Society. 

Copenhagen, 2000, s. 12. Dostupný z WWW: 

<http://www.inm.dk>  (navštíveno dne 30.8.2009). 
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 V případě imigrantů a uprchlíků s relativně silným lidským kapitálem získaným 

v mateřské zemi se předpokládá, že rekvalifikační programy jsou důležitým krokem 

směrem k přizpůsobivosti a „převoditelnosti“ tohoto kapitálu v přijímající 

společnosti.101 Z této perspektivy jsou pak adaptabilita a převoditelnost tím, co činí 

rozdíl mezi více či méně úspěšnou integrací. Jednotlivci si tak mohou s sebou přinést 

lidský kapitál vyžadovaný v zahraničí nebo jej mohou vybudovat později, aktivním 

využitím vzdělávacích institucí v cílové zemi. Zimmermann et al. v jejich výzkumu 

týkajícím se imigrantů a uprchlíků v Německu dochází k závěru, že oba typy 

přistěhovalců – bez vzdělání či se znalostmi a kvalifikacemi získanými v Německu – se 

cítí být více spjati s hostitelskou zemí a tím pádem i více integrováni do společnosti.102 

Jakákoliv investice vynaložená v souvislosti s pobytem v cílové zemi tak vytváří silnější 

pouto mezi imigranty či uprchlíky a přijímající společností. 

 

 Mnoho odborných studií se shoduje na tom, že znalosti přistěhovalců získané 

v mateřské či přijímající zemi zvyšují pravděpodobnost získání zaměstnání a jsou 

předpokladem pro zlepšení ekonomických benefitů (platů).103 Zároveň ale upozorňují na 

fakt, že i přes existenci těchto integračních kurzů a účast přistěhovalců a uprchlíků 

v nich, celá řada cizinců zůstává v sektoru méně kvalifikovaných zaměstnání. Důvodem 

může být fakt, že jejich vzdělání a praxe nejsou v přijímající zemi stejně hodnoceny a 

nejsou přizpůsobivé vůči požadavkům tamějšího pracovního trhu. Úspěšná integrace 

přistěhovalců a uprchlíků nemůže být posuzována jen podle toho, zda míra 

zaměstnanosti této komunity vzroste, ale musí být analyzována i dle typu ekonomické 

aktivity, jež by měla odpovídat dosaženému vzdělání. 

 

 Dle zprávy dánské vlády o vizích a strategiích na zlepšení integrace vydané 

v roce 2003, bylo imigrantům a uprchlíkům doporučeno, že by vždy měli preferovat 

„běžné zaměstnání“ před pasivitou. Doporučení „přijetí jakéhokoliv zaměstnání“ je také 

podporováno díky výši minimálního platu zajišťovaného Dánskem.104 Uspokojivý 

minimální plat tak na jedné straně zajišťuje ekonomickou stabilitu příjemců, na straně 

druhé však negarantuje úspěšnou integraci do domácí společnosti.  

                                                 
101 Lerner et al., 2005, s. 204.  
102 Zimmermann, 2007, s. 777.  
103 Lerner et al., 2005, s. 194.  
104 Husted et al., 2001, s. 33.  
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 Při analýze dalších důsledků odborného vzdělávání pro imigranty a uprchlíky je 

zohledňován ještě další aspekt týkající se vytváření kontaktních sítí. Účastí v těchto 

programech přistěhovalci mají možnost pravidelně se setkávat s představiteli agentur a 

institucí přijímající společnosti a získat potřebné know-how od jiných absolventů kurzů, 

mezi nimiž mohou vznikat vazby, které by za jiných okolností mezi jednotlivými etniky 

nevznikly vzhledem k přetrvávající tendenci socializovat se pouze s „bližními“.105 Toto 

rozšiřování kontaktních sítí, ať už v rámci jednotlivých etnických skupin či v podobě 

začlenění do institucí tohoto typu, je vnímáno jako důležitá součást vyrovnání se 

s novými zvyky a hodnotami, které přistěhovalci musí přijmout za vlastní, chtějí-li se 

úspěšně začlenit do hostitelské společnosti.106 Z opačné perspektivy na tuto situaci 

nahlíží Zimmermann, který tvrdí, že většina imigrantů žijících v Dánsku má vážný 

deficit, neboť i přes existenci kontaktů a vazeb mezi jednotlivými komunitami nemají 

přístup k rodilým Dánům.107 Kromě toho politika „jakékoliv práce“ nenabízí možnosti 

řešení omezeného přístupu uprchlíků a přistěhovalců k dánským sítím. 

 

 Studium jazyka přijímající země, úroveň vzdělání či pracovní kvalifikace 

získaná v mateřském státě a následné další odborné vzdělávání v hostitelské zemi jsou 

faktory, které přijímající stát využívá jako důležité nástroje integrační politiky. Tyto 

aspekty totiž výrazným způsobem ovlivňují jednotlivé fáze integračního procesu, když 

znalost jazyka, v tomto případě dánštiny, je základním předpokladem pro získání 

zaměstnání. Nalezení práce rovněž usnadňuje vzdělání či kvalifikace, které jsou 

kompatibilní s požadavky pracovního trhu přijímající země. Tuto slučitelnost 

s původními znalostmi a novými požadavky zajišťuje integrační program. Účastníci 

                                                 
105 Zimmermann, 2005, s. 78.  
106 Lerner et al., 2005, s. 206.  
107 Zimmermann, 2005, s. 86. S touto tezí musím částečně souhlasit i díky své vlastní zkušenosti 

s pobytem v Kodani, kde jsem šest měsíců strávila v rámci studijního programu Erasmus. Ačkoliv jsem 

byla plně zapojena do vzdělávacího systému v podobě studia na univerzitě, kde většinu studentů 

pochopitelně tvořili Dánové, i přes tuto početní převahu jsem nejenom já, ale i jiní mezinárodní studenti, 

měla jen velmi výjimečnou možnost setkat se a navázat kontakty s rodilými Dány. Tuto situaci nijak 

neovlivnil ani jazykový kurz, který byl součástí našich studií, a který přispěl k posílení kontaktních vazeb, 

nikoliv však s rodilými Dány, ale s jinými cizinci. Ačkoliv tento pobyt, který byl samozřejmě přirozeně 

časově omezen, a z tohoto důvodu já ani žádný ze spolužáků nebyl nucen vynakládat větší prostředky či 

aktivitu ve snaze posílit tyto vazby s domácím obyvatelstvem, nelze srovnávat se situací přistěhovalců 

žijících v Dánsku delší dobu, lze přeci jen vyvodit jisté paralely potvrzující výše uvedené argumenty.      
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však mají kromě jiného i možnost navázat kontaktní sítě s domácím obyvatelstvem, 

případně jinými cizinci, přičemž právě tyto kontakty jsou mnohdy velmi důležité při 

ekonomické a sociální fázi integrace. V této kapitole jsem rovněž poukázala na to, že 

stejně jako mohou být tyto faktory užitečné ve vztahu k úspěšnosti integračního 

procesu, mohou být i zcela irelevantní, pokud nejsou patřičně zhodnoceny. K této 

situaci dochází, pokud i přes dostatečné jazykové a odborné znalosti uprchlík či 

imigrant nezíská zaměstnání odpovídající dosaženému vzdělání. Pak jednoduše může 

dojít k tomu, že nabyté jazykové znalosti mohou být rychle zapomínány kvůli 

omezenému přístupu k spisovné a rodilé dánštině, je-li uprchlík zaměstnán 

v nekvalifikovaném sektoru. Podobně vyvstává riziko ztráty aktualizovaných a 

požadavkům tamějšího pracovního trhu přizpůsobených odborných znalostí, které jsou 

při uplatnění v oboru zásadní. 
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6 Uprchlíci v kontextu vývoje p řistěhovalectví do 

Dánska   

V průběhu druhé poloviny 20. století se Dánsko přeměnilo z původně 

homogenní země ve společnost heterogenní, jež mezi sebe s menšími či většími 

problémy přijala obyvatele jiné národnosti. Tito cizinci se rozhodli emigrovat 

z ekonomických, politických a jiných důvodů. Vzhledem k tématu práce se v této 

kapitole zaměřím na imigraci z politických důvodů, když zanalyzuji příchod uprchlíků 

do Dánska. Ten zasadím do historického rámce vývoje přistěhovalectví s ohledem na 

globální migrační trendy, z nichž nelze Dánsko vyloučit.108 Na rozdíl od imigrantů 

přicházejících z ekonomických důvodů a posléze na základě práva na sloučení rodiny 

nelze o druhé skupině cizinců, kterým byl přidělen status uprchlíka, říci, že by 

převážnou část tvořili obyvatelé nezápadních zemí.109 Prostředí politické nesvobody 

v bývalém sovětském bloku a občanská válka v Jugoslávii v 90. letech zapříčinily nárust 

počtu uprchlíků pocházejících z těcht evropských částí. Zdálo by se tak, že vzhledem 

k tomuto poměru by uprchlíci neměli pro integrační politiku země představovat žádnou 

velkou výzvu vzhledem k tomu, že byli evropského původu, čímž se kulturně a 

hodnotově podobali Dánům více než například Asiaté. Nicméně jak ukáži v osmé 

závěrečné kapitole, je toto tvrzení zavádějící.  

6.1 Dánsko jako cílová destinace migrace 

 Poválečnou historii migrace do Dánska lze rozdělit do několika fází, které se 

vyznačují určitými faktory.110 Zatímco poválečné období bylo charakteristické čistou 

emigrací dánských občanů (převážně do Austrálie, Spojených států a Kanady), druhá 
                                                 
108 S ohledem na téma práce nerozeberu podrobně celkový vývoj přistěhovalectví do Dánska. Pro získání 

detailních informací bych doporučila následující práce: COLEMAN, David, WADENSJÖ, Eskil et al. 

1999. Immigration to Denmark. International and National Perspectives. Aahrus: Rockwool Foundation 

Research Unit, Aarhus University Press, 1999. ISBN 8772887753; případně CINGROŠOVÁ, Tereza. 

Xenofobie a rasismus v nedávné dánské politice? Vývoj dánské cizinecké legislativy a její novelizace 

v roce 2002. Praha: Karlova univerzita, Fakulta sociálních věd, Katedra mezinárodních teritoriálních 

studií, 2007. 60 s. Vedoucí bakalářské práce Mgr. Tereza Hořejšová, kapitola 3.  
109 Mezi nezápadní země odborníci řadí všechny státy kromě členů EU před rozšířením v roce 2004, 

respektive 2007, Islandu, Norska, Lichtenštejnska, Švýcarska, USA, Kanady, Austrálie a Nového Zélandu 

- tyto státy jsou naopak označovány jako západní. 
110 Zimmerman, 2005, s. 23-37.  
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fáze trvající od poloviny 60. let až do roku 1973 se vyznačuje pracovní imigrací 

(„gastarbeitři“ pocházející především z Turecka, Jugoslávie a Pákistánu). Bylo to 

období ekonomické prosperity, kdy Dánsko zaměstnávalo cizí pracovní sílu poměrně 

bezproblémově. Od roku 1974 až do první poloviny 80. let Dánsko radikálně omezilo 

imigraci založenou na ekonomickém motivu z důvodu celosvětové ekonomické recese, 

jež postihla i tuto zemi. Místo toho byla pobytová povolení udělována na základě 

sloučení rodin. Od roku 1984 do počátku 90. let pak probíhá čtvrtá fáze vyznačující se 

neočekávaným nárůstem uprchlíků pocházejících z Íránu, Iráku, Srí Lanky a hlavně 

z postupně se rozpadajícího sovětského bloku. Poslední období – 90. léta – byla 

charakteristická pro příliv uprchlíků z bývalé Jugoslávie a také ze Somálska. 

Respondenti, jejichž odpovědi v této práci cituji, z většiny spadají do období mezi lety 

1975 až 1989, tedy do posledních dvou fází.  

6.2 Uprchlíci v Dánsku     

 Politické události v bývalém sovětském bloku spadající do období od poloviny 

50. let až do roku 1989 způsobily nárůst přistěhovalectví do západní a severní Evropy. 

Válka v bývalé Jugoslávii vedla k ještě prudšímu nárůstu počtu uprchlíků, což zvýšilo 

množství žadatelů o povolení k pobytu na základě slučování rodin, neboť si cizinci 

z ohrožených oblastí s sebou přivezli i příbuzné. Zvýšený počet žádostí o azyl v 80. a 

90. letech nebyl jev typický jen pro Dánsko, odrážel vývoj migračních trendů na 

globální úrovni. Nicméně to byl právě dánský parlament, který v roce 1983 přijal nový 

Cizinecký zákon, jež byl vnímán jako velice liberální, neboť podstatně ztížil podmínky 

pro nevyhovění žádosti o udělení pobytového povolení a zároveň poskytoval ochranu 

práv pro osoby vstupující na dánské území z důvodů výše uvedených. Počty náhlých 

uprchlíků se mezi lety 1984 až 1986 dramaticky zvedly, což vedlo k poměrně velkému 

administrativnímu zatížení úřadu vyřizujícího tento typ žádostí o azyl. V důsledku 

tohoto vývoje byly v letech 1985 a 1986 přijaty novely cizinecké legislativy mající více 

restriktivní potenciál, což se projevilo v podobě snížení počtu žadatelů o azyl.111 

V následujících letech pak byla legislativa upravena v podobném duchu a zároveň 

s cílem snížit časovou náročnost vyřízení žádosti.112  

 

                                                 
111 Tranaes, Zimmerman, 1997, s. 21 
112 Podrobněji azylovou politiku Dánska rozeberu v následující kapitole. 
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Z tabulky č. 1, jejímž obsahem je podrobnější přehled příchodu uprchlíků do 

Dánska v druhé polovině 20. století, vyplývá, že mezi lety 1956 až 1979 Dánsko udělilo 

azyl zhruba 400 osobám ročně. Nejvíce žádostí o azyl podávali uprchlíci ze střední a 

východní Evropy a to do poloviny 70. let. V druhé polovině tohoto desetiletí pak většinu 

tvořili uprchlíci z Chile a jižního Vietnamu, přičemž vietnamské etnikum bylo s více jak 

50 procentním podílem na celkovém počtu kladně vyřízených žádostí největší 

uprchlickou skupinou v Dánsku na počátku 80. let. Menší nárůst lze zaznamenat na 

začátku 80. let, kdy se k výše zmíněným národnostem přidali v důsledku politických 

událostí v mateřské zemi Turci a Poláci. Mezi lety 1985 až 1989 počet uprchlíků 

v Dánsku vzrostl na 26 352, což byl oproti předchozímu období 1980 až 1984, kdy 

počet dosáhl maximálně pětitisícové hranice, historicky nejvyšší nárůst. Největší 

„rekordy“ však přineslo následující desetiletí, kdy v sedmiletém období od roku 1990 

množství kladně vyřízených žádostí o azyl přesáhlo 46 000. Během 7 let tak Dánsko 

přijalo zhruba stejný počet uprchlíků jako v období mezi lety 1956 až 1989. 

 

Z tabulky lze rovněž vyvodit, že ve srovnání s ostatními statistickými údaji jsou 

ty z let 1995 a 1996 v souvislosti s dánskou azylovou politikou nereprezentativní. 

V tomto období totiž dánská vláda v důsledku války v bývalé Jugoslávii a z toho 

plynoucího radikálního nárůstu v počtu uprchlíků vytvořila speciální legislativu určující 

pravidla získání povolení k pobytu ve prospěch obyvatel této ohrožené oblasti.  Budu-li 

tedy ignorovat tyto dva roky, pak bych dánskou azylovou politiku ohodnotila jako 

poměrně liberální.113 Ve srovnání s ostatními členskými zeměmi Evropské unie bylo 

v Dánsku uděleno třikrát více povolení k pobytu na základě uprchlického statusu, než je 

celkový průměr všech členských států. 114 

 
                                                 
113 Pro komparace s jinými evropskými zeměmi existuje několik odborných studií. Ty i přes komplikace 

doprovázející tato srovnání a vyplývající např. z rozdílných legislativ jednotlivých zemí, druhů povolení 

k pobytu či administrativních a statistických postupů prezentují celkem význačný přehled o lišícím se 

množství kladně vyřízených žádostí o poskytnutí azylu v té které zemi na základě ročních statistik. Např. 

ve srovnání s Německem, v poměru k celkové populaci těchto dvou států, bylo v Dánsku uděleno až 

sedmkrát více povolení k pobytu  mezi lety 1992 až 2001, tedy alespoň do změny v dánské legislativě 

uvedené v platnost roku 2002. Pro podrobnější informace viz. SCHMIDT, Christopher, ZIMMERMANN, 

Klaus. Migration Pressure in Germany: Past and Future. In ZIMMERMANN, Klaus. Migration and 

Development. Berlín: Springer-Verlag, 1997. ISBN 0700710760.     
114 Roseveare, Jorgensen, 2003, s. 15.   



Diplomová práce                                    Integrace uprchlíků v Dánsku: úspěch či prohra? 

- 53 - 

Tabulka č. 1: Počet uprchlíků v Dánsku (1956-2002) 

Nejpočetnější skupiny Irák                              3 606 
Rok Celkem 

Země původu Počet 
"Stateless" (hlavně 
Palestinci)                  3 359 

56-59 1 676 Maďarsko 1 470 Somálsko                    3 520 

60-64 401 X X 

90-94 17 191 

Írán                             1 692 

65-69 2 009 Polsko 1 309 
Bosna&Hercegovin
a    16 185 

70-74 3 299 Polsko 2 055 Somálsko                      1 197 

Vietnam                        1 502 

1995 20 402 

Irák                                 960 
75-79 2 620 

Chile                               498 
Bosna&Hercegovin
a      2 104 

Vietnam                     2 198 
1996 8 486 

Somálsko                      1 535 
80-84 4 369 

Írán                            714 Afghánistán                  6 932 
Írán                              7 339 Irák                               1 832 
"Stateless" (hlavně 
Palestinci)                    5 659 

97-2000 17 993 

Somálsko                       956 
Srí Lanka 
(Tamilové)    4 354 2001 5 742 Afghánistán                 3 854 

85-89 26 352 

Irák                              2 130   2002 5 080 Irák                             1 956 
Zdroj: Danish Immigration Service. Applications for Family Reunification; Figures on Family 

Reunification. Kodaň: 2004. Dostupné z WWW: <http://www.udlst.dk/english/Statistics/Default.htm> 

(staženo dne 5.9.2009). 

 

V porovnání s ostatními skupinami uprchlíků uvedenými v tabulce č. 1, tvořili 

uprchlíci pocházející ze středovýchodní Evropy, kteří na dánské území přišli nejpozději 

do roku 1989, v podstatě malou skupinu. Tento jev byl způsoben i tím, že jejich 

emigrace byla „náhodná“, neboť vzhledem k velkým restrikcím uvaleným na emigraci a 

obecně cestování za hranice jen malé množství obyvatel dokázalo překročit hranice.115 

V kombinaci s jejich evropským původem, respektive s rasovými a kulturními 

podobnostmi s Dány byla tato skupina považována za neproblematickou z hlediska 

integrace. Nicméně neočekávaný nárůst uprchlíků evropského i neevropského původu 

v průběhu 80. let zastihl dánské autority poměrně nepřipravené. Tato nepřipravenost 

zapříčinila několik zásadních změn v oblasti integrační politiky státu. Jestliže byla 

znalost integračního procesu v Dánsku před rokem 1984 nedostatečná, počínaje 

                                                 
115 Friedberg, 2000, s. 230. 
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podzimem 1984 praktická implementace integračních postupů, odlišných metod a 

aspektů procesu tyto informační rezervy zmenšila.116       

 

Shrnu-li analyzované období vývoje přistěhovalectví do Dánska od 60. let až do 

současnosti ve vztahu k integrační politice nebo alespoň k debatě na toto téma, pak lze 

konstatovat následující. První vlna pracovní migrace v 60. letech s sebou přinesla 

značné množství přistěhovalců, kteří až do poloviny 70. let nebyli vnímáni jako podnět 

pro diskuzi o případném začlenění do přijímající společnosti, neboť jejich přítomnost 

byla nejen samotnými Dány vnímána jako dočasná. Teprve v souvislosti s hospodářskou 

stagnací a pozdější recesí druhé poloviny 70. let, která zapříčinila první vážnější sociální 

problémy a s tím související restriktivní omezení v oblasti cizinecké legislativy, se 

začalo diskutovat o možných krocích vlády v oblasti integrace imigrantů do společnosti. 

To, co mohlo být ohodnoceno jako úspěšné kroky vedoucí k začlenění přistěhovalců do 

domácí společnosti prostřednictvím přijímané legislativy, však bylo zastíněno dalším a 

mnohem objemnějším příchodem imigrantů, tentokrát v podobě řetězové migrace 

(reunifikace rodin) a formou udělování politických azylů. Dánsko si tak muselo projít 

procesem přechodu z vysílající země v oblast čistě přijímací, aby se podobně jako jiné, 

pro imigranty přitažlivé evropské země, plně zapojilo do vážné debaty o zajištění role 

přistěhovalce jakožto respektovaného a plnoprávného člena společnosti v novém 

prostředí.  

 

Podle Bantona je přítomnost etnické menšiny domácí společností přijímána 

snáze, pokud se počty příchozích stabilizují.117 V případě Dánska k výše popsané změně 

došlo až na přelomu 20. a 21. století, přičemž od 60. let procentuálně větší podíl měli 

přistěhovalci pocházející z neevropských zemí, jejichž náhlý příliv v průběhu 80. a 90. 

let v kombinaci s jasnými diferencemi v kulturních zvycích i zevnějšku představovaly 

poměrně vážnou výzvu pro dánskou společnost, která na tuto debatu nemohla být 

připravena vzhledem ke své po dlouhá léta nedotčené společenské i kulturní 

homogenitě. Již jenom fakt, že přijímající společnost si je vědoma jakési nestability 

spočívající v radikálním vzrůstu počtu imigrantů, kteří jsou navíc na první pohled 

odlišní od domácí komunity, svědčí o tom, že antiimigrační a s tím související 

                                                 
116 Kormendi, 1987, s. 5. Podrobněji rozeberu v následující kapitole. 
117 Banton, 1999, s. 9. 
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diskriminanční nálady nejen vůči kulturně a rasově odlišným imigrantům a uprchlíkům, 

ale vůči všem cizincům obecně, lze očekávat. Právě v této fázi je potřeba, aby si 

společnost uvědomila možné hrozby a snažila se je vyřešit především prostřednictvím 

integrace minority mezi domácí obyvatele. Otázkou tedy zůstává, zda a jak dobře se 

k této problematice politická a mocenská reprezentace státu postaví. 
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7 Azylová politika Dánska a integrace uprchlík ů 

 V následující kapitole se nejprve krátce zmíním o azylové politice EU, abych se 

posléze zaměřila na konkrétní vývoj dánské cizinecké legislativy ve vztahu 

k uprchlíkům a k podmínkám poskytování azylu, respektive pobytového povolení. 

Předmětem mého výzkumu jsou uprchlíci pocházející ze zemí, které jsou až na jednu 

výjimku nynějšími členy EU. Ačkoliv azylová politika Společenství ošetřuje regule 

vyřizování azylových žadatelů pocházejících ze třetích zemí, považuji za důležité se této 

problematiky alespoň okrajově dotknout. Důvodem je snaha poukázat na to, že i když 

má Dánsko výjimku v oblasti spolupráce ve věci justice a vnitra, nemůže se zcela od 

evropské legislativy odklonit. Nicméně tento fakt není na druhou stranu příliš limitující 

vzhledem k minimální harmonizaci azylových a přistěhovaleckých politik v rámci EU. 

Domnívám se, že dánská azylová politika vždy byla obzvláště humanitárně založená. 

Zvláště se budu věnovat statusu „de facto uprchlík“ a speciální kategorii, do které 

spadali uprchlíci pocházející ze střední a východní Evropy, kteří do Dánska přišli před 

rokem 1989.118 V třetí části této kapitoly (sekce 7.3) se zaměřím na integrační politiku 

Dánska vůči uprchlíkům a na to, jakým způsobem tento proces v Dánsku probíhá. 

Rozeberu jednotlivé fáze integračního procesu s ohledem na vlastní zkušenosti 

respondentů. Jestliže lze integraci rozdělit do tří fází – předazylovou, integrační a 

subsekventní -, přičemž každá z nich je pro výslednou míru úspěšnosti tohoto procesu 

důležitá, pak ale poslední fázi, jež nastává v momentě ukončení integračního programu, 

považuji za klíčovou ve vztahu k začlenění jedince do hostitelské společnosti.  

7.1 Azylová politika EU a Dánsko 

 Azylová politika v rámci EU je primárně společnou věcí členských států, když 

byla Amsterodamskou smlouvou přesunuta ze třetího pilíře práva Evropských 

společenství do pilíře prvního. Nicméně nastavením pouze minimálních standardů 

Společného evropského azylového systému je EU v této oblasti jen marginálním 

aktérem. Tento stav bezpochyby platí ještě více v případě integračních politik 

jednotlivých členských zemí, neboť ty dle stávajících platných smluv stále spadají do 

                                                 
118 Informace týkající se této problematiky jsem získala z odborné literatury, jejíž citace uvádím 

v poznámkovém aparátu, ale částečně i od bývalé zaměstnankyně Rady pro uprchlíky, Kristjany 

Kristjánsdóttir, s níž jsem o tomto tématu hovořila.  
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třetího pilíře, tedy do oblasti výlučné pravomoci národních politik.119 V případě dánské 

legislativy je navíc třeba mít na vědomí, že je to člen EU mající v rámci tohoto 

Společenství výjimku ve vnitřních věcech a v oblasti justice. Nevztahují se na něj 

opatření a rozhodnutí vydaná na základě Hlavy IV120 Smlouvy o ES revidované 

Amsterodamskou smlouvou, když není vázán akty přijatými v rámci I. pilíře EU.121 

Nicméně zvláštní postavení Dánska122 zakotvené v Amsterodamské smlouvě tuto zemi 

zcela nezprošťuje povinnosti podílet se na budování „prostoru svobody, bezpečnosti a 

práva“ z několika důvodů. Jednak je Dánsko signatářem Dublinské konvence, jejímž 

primárním cílem bylo vyřešit nejasnou a komplikovanou otázku postupu při žádostech o 

azyl. Tento skandinávský stát se také podílí na Společném evropském azylovém 

systému. A v neposlední řadě je členským státem EU, tedy společenství, kde státy 

respektují jedno ze základních pravidel Společenství, totiž princip solidarity s ostatními 

členy, ale v podstatě i s třetími zeměmi například ve smyslu humanitární politiky vůči 

oblastem problematickým z hlediska politického či ekonomického vývoje. 

 

 Evropský azylový systém je oficiálně definován jako systém společných 

unijních pravidel v oblasti azylu. Primárním cílem tohoto systému bylo harmonizovat 

právní rámce členských států na základě společných minimálních standardů, když 

právním základem byl čl. 63 Smlouvy o založení Evropského společenství.123 

                                                 
119 Tato kapitola nehodnotí stav po přijetí Lisabonské smlouvy pozměňující Smlouvu o Evropské Unii a 

Smlouvu o založení Evropské unie, která v době psaní této práce nebyla ratifikována všemi členskými 

státy. 
120 Jedná se o ustanovení týkající se vízové, azylové a přistěhovalecké politiky. Budování „prostoru 

svobody, bezpečnosti a práva“ je ošetřeno pomocí opatření, která se týkají hraničních kontrol na vnitřních 

a na vnějších hranicích včetně opatření výše zmíněných politik.  
121 Bližší informace viz. Dánské ministerstvo zahraničí. 

<http://www.um.dk/Publikationer/UM/English/FactsheetDenmark/DenmarkAndTheEuropeanUnion/html

/chapter01.htm> (Staženo dne 30.9.2009). 
122 Pozice Spojeného království a Irska je řešena podobně. Bližší informace viz. Fiala, Pitrová, 2009, s. 

680. 
123 Rozumek, 2009, s. 1. Základní legislativu v rámci této první fáze, která podle čl. 63 musí být v souladu 

s ustanoveními Ženevské úmluvy o právním postavení uprchlíků, tvoří: Směrnice Rady 2003/9/ES, která 

stanovuje minimální normy pro přijímání žadatelů o azyl (přijímací směrnice), Směrnice Rady 

2004/83/ES o minimálních normách jež musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní 

příslušnosti, aby mohli žádat o postavení uprchlíka nebo osoby potřebující mezinárodní ochranu z jiných 

důvodů, a o obsahu poskytované ochrany (kvalifikační směrnice), Směrnice Rady 2005/85/ES o 
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Výsledkem druhé fáze budování tohoto systému má být podle Haagského programu 

navýšení dosažených standardů a dosažení společného azylového řízení a jednotného 

právního postavení pro osoby, kterým byl udělen azyl, a také prohloubení praktické 

spolupráce mezi národními azylovými úřady a spolupráce týkající se vnější dimenze 

azylu. Tyto na papíře vznesené záruky solidárního jednání s žadateli o azyl však v praxi 

příliš nefungují, když společné pro uprchlíky pozitivní a v praxi fungující postupy lze 

v azylové oblasti EU nalézt jen ztěží. Systém například dává poměrně velký prostor pro 

akceleraci, zamítnutí či odmítnutí v podstatě každé azylové žádosti.124 

 

 Dublinská konvence určuje podle několika kritérií, jaký stát EU je zodpovědný 

za vyřízení azylové žádosti. Zjednoduším-li toto nařízení, pak platí, že tímto státem je 

první členská země EU, jejíž hranici žadatel překročil, případně stát, který mu vydal 

vízum či povolení, anebo stát, v němž oprávněně pobývá člen jeho rodiny. Ostatní 

členové EU poté mají právo žadatele o mezinárodní ochranu přemístit do příslušného 

státu, jenž je povinen řízení projednat a rozhodnout.125 Druhá šance v jiné zemi EU 

v podstatě neexistuje. Negativním důsledkem těchto ustanovení je přemisťování 

uprchlíků do států tvořících vnější hranice EU. O solidaritě v rámci EU tak nemůže být 

řeč.  

 

 Z výše uvedeného je patrné, že Společný evropský azylový systém nesměřuje 

k jednotnému azylovému řízení, ani k zajištění spravedlivého azylového řízení 

v každém členském státě EU. V praxi jednotlivých členských států EU existují 

markantní rozdíly, což ve výsledku vede k tomu, že si každý stát v rámci EU může 

nastavovat svou azylovou i přistěhovaleckou politiku tak, jak uzná za vhodné. Proto se 

domnívám, že i kdyby Dánsko nemělo smluvně stvrzený opt-out v této oblasti, pak by 

                                                                                                                                               
minimálních normách pro řízení v členských státech o přiznávání a odnímání postavení uprchlíka 

(procedurální směrnice), Směrnice Rady 2001/55/ES o minimálních normách pro poskytování dočasné 

ochrany v případě hromadného přílivu vysídlených osob a o opatřeních k zajištění rovnováhy mezi 

členskými státy při vynakládání úsilí v souvislosti s přijetím těchto osob a s následky z toho plynoucích 

(směrnice o dočasné ochraně), Nařízení Rady ES č. 343/2003, kterým se stanoví kritéria a postupy pro 

určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o azyl podané státním příslušníkem třetí země 

v některém z členských států (Dublinské nařízení). Rozumek, 2009, s. 2; Fiala, Pitrová, 2009, s. 654-657.    
124 Immigrants dead at frontiers of Europe (dostupné z WWW: http://www.fortresseurope.blogspot.com 

(navštíveno dne 10.12.2009).  
125 Fiala, Pitrová, 2009, s. 654. 
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alespoň za současného systému mohlo svou azylovou a integrační politiku nastavit dle 

vlastních představ a bylo by jen minimálně limitováno. I tento stav je příčinou toho, že 

novelizace dánské cizinecké legislativy, která vstoupila v platnost v červnu roku 2002, 

byla dánskou vládou přijata, aniž by musela výrazným způsobem zohledňovat 

„společnou evropskou“ legislativu. To jakým způsobem se vyvíjela dánská azylová 

politika, rozeberu v následující části.  

7.2 Azylová politika Dánska 

Již Cizinecký zákon (Udlændingeloven) z roku 1952 vypovídal o tom, že se 

Dánsko zavázalo respektovat zásady Ženevské konvence o statutu uprchlíka z roku 

1951. Nad rámec ustanovení z Ženevy Dánsko zákonem z roku 1952 přislíbilo 

poskytnout azyl osobám, které nebyly zahrnuty do zmiňované konvence, ale v mateřské 

zemi jim hrozilo nebezpečí z podobných či jiných neméně vážných důvodů. Legislativa 

z roku 1983 rozšířila tento právnický slovník ještě o termín „de facto uprchlík“. Status 

„de facto uprchlík“ se pak vztahuje na osoby, které nespadají do definice Ženevské 

konvence z roku 1951, ale které mají oprávněný strach z persekuce či pronásledování 

z důvodů uvedených v Konvenci či jim podobným, a jimž bylo na základě této 

skutečnosti uděleno povolení k pobytu.126 Je však třeba podotknout, že  Dánsko 

udělovalo pobytová povolení těmto jedincům i před rokem 1983. Novelizací cizinecké 

legislativy z roku 2002 byl tento status zrušen, přičemž v současnosti platná legislativa 

umožňuje udělení pobytových povolení jen uprchlíkům v rámci Ženevské konvence 

z roku 1951. 

 

 Uprchlík, který vstoupí na dánské území a posléze žádá o poskytnutí azylu, je 

dánskou legislativou nazýván „spontánním žadatelem o azyl“, nebo až do roku 2002 již 

zmiňovaným „de facto uprchlíkem“. Tento status byl udělován převážně uprchlíkům 

pocházejícím ze středovýchodní Evropy.127 Registrovaný spontánní žadatel o azyl je 

definován jako cizinec, který vstoupil na dánské území a za kterého Dánsko převzalo 

zodpovědnost v případě procesu žádání o azyl. Podle legislativy tento jedinec nebude 

vyslán do jiné členské země EU v souladu s Dublinskou konvencí, ani do žádné jiné 

bezpečné země.   

                                                 
126 Lassen, Nina, in Christensen, Lone, 2000, s. 309.  
127 Coleman, David, Wadensjö, Eskil et al., 1999, s. 162.  
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 V případě uprchlíků pocházejících ze střední a východní Evropy, kteří do 

Dánska přicházeli nejpozději do roku 1989, docházelo k zajímavé situaci v souvislosti 

se statusem de facto upchlíka. Tyto osoby, které unikly ze země původu nikoliv kvůli 

reálně hrozícímu nebezpečí nebo kvůli situaci, jež by z nich učinila uprchlíka, by se 

naopak ocitly v nebezpečí například v podobě politického pronásledování, pokud by se 

do země původu navrátily právě z toho důvodu, že překročily hranice a utekly. Za 

těchto okolností dánský Imigrační úřad přiznal těmto jedincům zvláštní kategorii 

uprchlictví, kdy byl přidělen azyl osobám, které v době odchodu z mateřské země za 

uprchlíka označeny být nemohly, nicméně v momentě vstupu na dánské území se jím 

staly, neboť v případě návratu do mateřské země by mohly skončit ve vězení či být 

jiným způsobem perzekuovány bez možnosti úniku. Tato speciální kategorie se 

nazývala „odlety z republiky“ (Republikflucht).128      

 

 Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky definuje tyto „republikové odlety“ 

jako termín používaný původně pro uprchlíky pocházející z východní Evropy. Popisuje 

ilegální přechody hranic za absence oficiálního povolení k vycestování, což bylo 

mateřskou zemí kvalifikováno jako politický akt automaticky podléhající potrestání 

v případě návratu a zadržení dané osoby.129 Na základě těchto skutečností se jedinci 

stali spontánními uprchlíky a byl jim udělen status de facto uprchlíka z humanitárních 

důvodů. Emigranti pocházející z bývalého sovětského bloku tak byli celou západní 

Evropou uznáváni jako uprchlíci a z tohoto důvodu jim byla udělována povolení 

k pobytu až do roku 1989.130 

                                                 
128 Kristjana Kristjánsdóttir; také Coleman, Wadensjö et al., 1999, s. 163. 
129 International Refugee Thesaurus – v abecedním pořadí, 1996, s. 328.  
130 Belinda Steen upozorňuje na fakt, že automatickým považováním těchto emigrantů za uprchlíky bez 

toho, aniž by v době odchodu ze země byli tito jedinci vážně ohroženi případnou persekucí či 

pronásledováním, docházelo k jistému poškození uprchlíků, kteří jednoznačně spadali do této kategorie 

dle definice Ženevské konvence a kteří tak byli odloučeni od práv zaručených v rámci Konvence. 

Případný problém totiž mohl nastat ve chvíli, kdy jedinec, jež jednoznačně splňoval kritéria stanovená 

Ženevskou konvencí, nezískal status uprchlíka, ale de facto uprchlíka z různých technických či 

administrativních důvodů (Steen, 1993, s. 15). Naopak jiní autoři, k nimž se přikláním, si nevykládají 

status de facto uprchlíka tímto restriktivním způsobem, ale vnímají ho jako rozšířenou definici konceptu 

uprchlictví. Tvrdí, že tato nová definice umožnila státům udělit azyl osobám, kteří byli nuceni opustit 
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Cizinecký zákon z roku 1983 zaručil oběma skupinám, tedy jak „klasickým“ 

uprchlíkům, tak i de facto uprchlíkům, právo na pobytové povolení. Všem cizincům 

vstupujícím do země za účelem poskytnutí azylu bylo také zaručeno, že v zemi mohou 

zůstat po celou dobu trvání vyřizování žádosti bez ohledu na to, zda měli platný pas či 

vízum. Součástí tohoto „balíčku výhod“ byla i opatření, která ztížila podmínky pro 

navrácení uprchlíka do vlasti. Vyřizováním žádostí byly pověřeny dvě instituce – nově 

vzniklá Rada pro uprchlíky (Flygtningenævnet), která posuzovala jakékoliv stížnosti 

vznesené proti rozhodnutí dánského Imigračního úřadu, jež byl tou první instancí, se 

kterou žadatel jednal. Rok 1985 přinesl změnu pravomocí vymezených Imigračnímu 

úřadu, který se tak mohl k danému případu vyjádřit negativně, aniž by měl žadatel 

možnost odvolat se k Radě pro uprchlíky. O rok později byla zrušena možnost pobytu 

v zemi a zažádání si o azyl bez platného pasu a víza a cizinec mohl být dopraven zpět na 

hranice, pokud cestoval přes třetí bezpečnou zemi.131  

 

V roce 1992 byl přijat speciální zákon, který nahradil normální proceduru podání 

žádosti o azyl, čímž umožnil okamžité udělení dočasných povolení k pobytu uprchlíkům 

pocházejících z bývalé Jugoslávie. Podobně Dánsko vyšlo vstříc i libanonským 

Palestincům, jimž byl poskytnut azyl jakožto „stateless“ osobám. Většině z nich bylo do 

poloviny 90. let přiznáno trvalé pobytové povolení. V roce 1999 bylo na stejném 

principu uděleno dočasné vízum kosovským uprchlíkům. Legislativa přijatá v roce 1993 

a 1994 všem těmto osobám nabízela možnost finanční asistence a ochranné kontroly 

v případě repatriace. Nutno však podotknout, že zároveň nebyla vyloučena varianta, kdy 

dotyčný změnil svou touhu vrátit se do vlasti a mohl tak zůstat v Dánsku. Repatriační 

zákon platný v současnosti byl přijat v roce 1999, přičemž spíše než zásadní změny 

v legislativě spravující tuto oblast přinesl jakési zjednodušení, protože shrnuje všechny 

do té doby přijaté zákony a dodatky. 

 

Dodatkem z roku 1994, který lze považovat za nejvýraznější změnu v této 

oblasti legislativy až do roku 2002, byly vyřešeny již jednou zmiňované obavy z toho, 

                                                                                                                                               
mateřskou zemi kvůli tamějším politickým podmínkám bez toho, aniž by musela být splněna podmínka 

reálné hrozby persekuce v případě, že by ve státě zůstali (Messina, Lahav, 2005, s. 28).     
131 Princip návratu přes třetí bezpečnou zemi byl později adoptován do Dublinské konvence (1990) a 

rovněž se stal součástí Londýnských rezolucí (1992). Dánsko ratifikovalo Dublinskou konvenci v roce 

1991 a Schengenskou konvenci o šest let později. Do Schengenského prostoru vstoupilo v roce 2001.   
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že majitelé odmítnutých žádostí o poskytnutí azylu ihned neopustili zemi a nadále se 

vyskytovali na dánském území. Nesplnění podmínky opustit stát ihned po odmítnutí 

žádosti bylo reálné díky možnosti zůstat v zemi po dobu vyřizování opětovně podané 

žádosti o pobytové povolení z humanitárních důvodů, anebo po dobu vyřizování 

stížnosti podané u ombudsmana. Legislativní změna z poloviny 90. let tak rozšířila 

škálu možností vyloučit žadatele o azyl ze země, ačkoliv stále probíhaly výše zmíněné 

procesy.132   

 

Poslední, v současnosti stále platná novelizace, vstoupila v platnost v červenci 

2002. V oblasti legislativy spravující pravidla pro udělení azylu však mnoho zásadních 

změn nepřinesla. Výjimkou je již zmiňované právní zaniknutí statutu de facto uprchlíka 

a dále pak zrušení možnosti podat si žádost o udělení azylu na dánském úřadě 

v zahraničí.       

7.3 Integrace uprchlík ů v Dánsku 

Současná dánská integrační politika vůči imigrantům a uprchlíkům je 

charakterizovaná jako „asistovaná integrace“, což znamená, že migrace byla plánovaná 

stejně jako následný proces začleňování cizinců do domácí společnosti.133 V porovnání 

s počátky přeměny dánské homogenní společnosti ve společnost heterogenní však v 

současnosti primární zodpovědnost za úspěšnost integrace neleží na dánské Radě pro 

uprchlíky (Flygtningenævnet), ale na lokálních úřadech (Kommune).134 Nicméně Rada 

pro uprchlíky je stále tím orgánem, který zaštiťuje celý proces přijetí a následného 

vyřizování žádostí o azyl. Rada pro uprchlíky je soukromou humanitární institucí, která 

zastřešuje 30 členských organizací, jejichž hlavním záměrem je chránit uprchlíky a 

vysídlené osoby před persekucí a poskytnout vhodná a trvalá řešení situace s ohledem 

na humanitární principy a lidská práva.135  

 

                                                 
132 Lassen, in Christensen, 2000, s. 388-389.  
133 Coleman, Wadensjö et al., 1999, s. 135.  
134 Často bývá zvykem založení Integrační rady v jednotlivých obcích. Tato instituce je jakýmsi poradním 

orgánem v oblasti integrace přistěhovalců do společnosti. V její kompetenci je i volba zástupce do 

Národní rady pro etnické menšiny, která připravuje materiály pro Ministerstvo pro uprchlíky, 

přistěhovalectví a integraci. 
135 Danish Refugee Council. Facts about DRC. 
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Právě Rada pro uprchlíky zajišťuje organizaci celého procesu, vytvoření 

„integračního plánu“ zaměřeného na ubytování, vzdělání, zaměstnání. Důležitost Rady 

spočívá i ve funkci jakéhosi „mostního spojovatele“, když vytváří kontakt mezi 

uprchlíkem a místním úřadem, který se poté stará již o konkrétní integrační program, 

jímž se dánská vláda snaží řešit zvýšení zodpovědnosti přistěhovalců za integraci do 

společnosti. Možnost zvýšení, nebo naopak i ztráty „uvítacích“ příspěvků vyplývající 

z míry aktivity a účasti na programech nabízených nejen žadatelům o azyl, ale i jiným 

přistěhovalcům, má být pro tyto osoby motivující. Takto stimulovaná větší aktivita by 

měla usnadnit jejich integraci do domácí společnosti. 

 

V kontextu vývoje přistěhovalectví do Dánska je tento stát mnohdy označován 

za zemi s omezenou zkušeností s cizinci pobývajícími na dánském území a za netradiční 

destinaci pro uprchlíky a imigranty.136 V porovnání s ostatními zeměmi, které jsou 

zařazovány do tradičních – z hlediska migrace – přijímajících oblastí, si Dánsko 

zachovávalo dlouhou dobu neobvykle homogenní složení společnosti. Z tohoto důvodu 

tak povědomí o integračním přístupu k imigrantům a uprchlíkům bylo neúplné. Dánsko 

někdy bývá označováno za de facto přistěhovaleckou zemi, jejíž přeměna v heterogenní 

společnost začala až v 60. letech.  

 

Dnešní dánský diskurz o přistěhovalectví se zaměřuje na otázku vhodného 

konceptu integrace. Jestliže jsem v jedné z předcházejících kapitol naznačila, že 

v západní Evropě je termín integrace upřednostňován před pojmem asimilace, jenž je 

vnímán jako negativní označení, pak to samé platí i v případě Dánska. Nicméně, 

znamená-li integrace budování úspěšné, dobře fungující multikulturní a multietnické 

společnosti, pak realita v mnoha evropských zemích včetně Dánska není v souladu 

s touto definicí. V případě Dánska je někdy poukazováno na to, že zde dochází 

k prolínání etnických a občansko republikánských hodnot na základě domněnky, že 

integrační proces může akceptovat odlišnosti a odchylky od tradičně pojaté rovnosti 

v omezené míře a s ohledem na pragmatické důvody.137 Všechny tyto faktory společně 

s převažující ideologií národního státu a konceptu homogenní společnosti se stabilní 

populací komplikují integrační proces a nutí imigranty k úplné asimilaci. 

                                                 
136 OECD Economic surveys, 2003.  
137 Hedetoft, 2006, s. 6.   
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7.3.1 Kritika 

 V roce 2000 dánské Ministerstvo vnitra ve své zprávě pro Think Thank o 

integraci imigrantů a uprchlíků v Dánsku argumentovalo, že jednou z podmínek pro 

úspěšnou integraci imigrantů není jen uspokojivý poměr zaměstnanosti této komunity 

v porovnání s rodilými Dány, ale především stav, kdy cizinci mají stejnou možnost 

získat zaměstnání odpovídající jejich kvalifikacím jako domácí obyvatelstvo.138 Tento 

předpoklad však zůstal pouze v teoretické rovině, neboť praxe ukázala, že naplnění této 

představy je nelehké. Již v roce 2003 dánským Ministerstvem pro uprchlíky vydaný 

Integrační plán definuje úspěšnou integraci v kontrastu s Think Thankem z roku 2000 

jako proces začlenění se do zaměstnaneckého procesu bez ohledu na soulad s původní 

specializací, když je uvedeno, že jakákoliv práce (dobrá, špatná, příležitostná, sezónní či 

rekvalifikace) je brána v potaz.139  

 

 V roce 2004 Ministerstvo vnitra vydalo další zprávu pro Think Thank o integraci 

imigrantů a uprchlíků, v níž srovnává dánskou imigrační politiku se zeměmi západní 

Evropy. Cílem bylo objasnit, zda a jak moc se může tato země učit od ostatních 

přijímajících zemí v oblasti integrace cizinců. Ve zprávě bylo uvedeno, že v souvislosti 

s obtížným začleněním imigrantů do pracovního trhu Dánsko zvolilo relativně striktní 

imigrační politiku, neboť za existence sociálního systému skandinávského typu musí být 

maximální počet osob žijících na území tohoto státu ekonomicky aktivní a 

soběstačný.140 Toto tvrzení z mého pohledu podporuje argument, že politika „jakékoliv“ 

práce nezohledňující původní vzdělání může být považována za jeden z důvodů, proč 

v případě uprchlíků nemuselo dojít k úspěšnému zakončení integračního procesu. 

Přechod od závislosti na sociálním systému země k ekonomické soběstačnosti totiž 

nutně nemusí vést k bezproblémovému začlenění do přijímající společnosti. 

7.4 Fáze dánské integra ční politiky 

 Ve chvíli, kdy uprchlík vstoupí na dánské území, je zahájena první fáze 

integračního procesu, takzvaná předazylová fáze, kdy se rozhoduje o žádosti o udělení 

                                                 
138 Think Thank on Integration in Denmark. The Integration of Foreigners into Danish Society. 

Copenhagen, 2000. Dostupný z WWW: <http://www.inm.dk>  (navštíveno dne 30.8.2009).  
139 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, 2009, s. 5.  
140 Think Thank on Integration in Denmark. The Immigration Policies of Denmark and other Western 

European Countries. 2004. Dostupný z WWW: <http://www.inm.dk> (navštíveno dne 30.8.2009).  
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azylu, respektive o poskytnutí pobytového povolení. V případě uprchlíků, kteří byli 

respondenty mého dotazníku, a jež do Dánska emigrovali nejpozději do roku 1989, tato 

fáze spadala pod Cizinecký odbor Ministerstva spravedlnosti. V současnosti tyto 

pravomoci zajišťuje Imigrační úřad. V případě udělení pobytového povolení následuje 

integrační fáze, která je v kompetenci Rady pro uprchlíky a především pak místních 

samospráv, jež zajišťují možnost navštěvovat integrační program trvající až tři roky 

(včetně výuky dánštiny). V době, kdy do Dánska přijeli zkoumaní respondenti, 

integrační program trval osmnáct měsíců. Po uplynutí tohoto období se uprchlík dostává 

do poslední fáze, kdy je odkázán na kontakt s autoritami a institucemi, které mají stejné 

povinnosti vůči uprchlíkům i rodilým Dánům. Poslední část integračního procesu je tak 

fází dodatečnou (subsekventní).141 

7.4.1 Předazylová fáze         

 Tato fáze je obdobím, kdy je žadatelům o azyl umožněno pobývat na dánském 

území, dokud není jejich případ rozhodnut. K těmto účelům slouží azylová centra. 

Zároveň je uprchlíkům poskytována týdenní finanční podpora. Z mého pohledu je tato 

fáze velmi důležitým obdobím ve vztahu k integračnímu procesu, neboť právě první 

kontakt s hostitelskou společností ovlivní míru motivace uprchlíka se integrovat. 

Otevřenost vůči těmto cizincům a pozitivní přístup k nim jsou tedy klíčové.  

 

 Kristjana Kristjánsdóttir na toto období, které zažila během svého působení 

v rámci Uprchlické rady ve vztahu k osobám pocházejícím z bývalého sovětského 

bloku, vzpomíná velice pozitivně, když tvrdí, že přístup k této komunitě byl velice 

otevřený, neboť politické dění v tehdejší době bylo velmi sledované a veřejnosti 

povědomé. Na cizince, kteří emigrovali z této oblasti bylo nahlíženo jako na ty, kteří se 

chtěli připojit na stranu „hodných“, tedy na západ od železné opony.  

7.4.2 Integra ční fáze 

 Tato druhá fáze, období integračního programu, kdy se uprchlíci učí dánsky, 

absolvují rekvalifikační kurzy v případě, že jejich dosažené vzdělání a specializace 

nejsou aplikovatelné v podmínkách dánského pracovního trhu, a kdy mají k dispozici 

poradenskou a sociální asistenci, je pro další působení v rámci přijímající společnosti 

rovněž důležitá, neboť pokrývá všechny výše zmíněné oblasti nutné k zapojení se do 
                                                 
141 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Application for Asylum. Únor 2009.  
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běžného občanského života. Je nutné podotknut, že všechny finanční náklady spojené 

s tímto programem, jsou hrazeny státem. Ve zpracovávaných dotaznících respondenti 

zmiňují Radu pro uprchlíky, kdy kontakt s touto institucí byl nesmírně užitečný pro 

jejich pobyt na dánském území. Upozorňují na to, že tato organizace se starala o veškeré 

potřeby, které vyvstaly příchodem do Dánska, od zajištění ubytování po poradenské a 

právní služby například ve věci sloučení rodin. 

7.4.3 Dodatečná fáze 

Tato poslední fáze, kdy dochází k ukončení oficiálního integračního procesu a 

k přechodu od Rady pro uprchlíky k lokálním úřadům, již předpokládá, že uprchlíci 

začnou využívat nově nabyté jazykové a jiné znalosti. Nicméně jen někteří jedinci jsou 

schopni postarat se sami o sebe na konci integračního programu. V tomto období, kdy 

se uprchlíci začnou přímo střetávat s dánskou společností a tamějším pracovním trhem, 

kdy musí – dle Bourdieuovy teorie - využít jejich lidský kapitál, a kdy je jejich 

individuální snaha a aktivita kritická, začínají okolnosti odlišovat jedince a vytvářet 

nevyrovnané situace. Někteří dokáží přizpůsobit dosažené vzdělání novým požadavkům 

místního pracovního trhu, jiní jsou donuceni se respecializovat ve snaze najít si 

zaměstnání.  

 

Respondenti v dotaznících uváděli, že v tomto období, kdy s nimi bylo 

zacházeno stejně jako s rodilými Dány, když měli stejné prostředky a možnosti využít 

poskytované veřejné služby, se potýkali s problematickým začleněním do společnosti. 

Znalost dánštiny byla nedostačující a dovednosti získané rekvalifikací ne zcela 

použitelné, pokud měli zájem najít si zaměstnání v jejich oboru. V jiných případech 

některým jedincům pomohli rodilí Dánové prostřednictvím předání rad a doporučení 

pro nalezení zaměstnání. Rada pro uprchlíky občas zprostředkovala kontakty mezi 

uprchlíky a potenciálními zaměstnavateli, když prostřednictvím speciálních konzultantů 

představovala uprchlíky v různých firmách.  

 

Ačkoliv každá z těchto fází integračního procesu má své důležité místo ve 

vztahu ke konečnému výsledku začleňování do přijímající společnosti, je právě to, co 

nastane po ukončení druhé fáze, respektive po absolvování integračního programu, tím 

klíčovým faktorem, jež určí uprchlíkovo začlenění do společnosti. Výsledky mého 

výzkumu, tedy fakt, jakým způsobem se s tímto následným obdobím vypořádali ti, kteří 
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prezentují své zkušenosti prostřednictvím zpracovaného dotazníku, představím a 

zanalyzuji v následující kapitole. 
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8 Integrace uprchlík ů v Dánsku: výsledky výzkumu    

 V poslední části práce se zaměřím na multi-dimenzionální aspekt integračního 

procesu tak, jak jej definuje ECRE. Zvážím podmínky pro participaci a následnou 

reálnou účast zkoumaných uprchlíků v ekonomickém, sociálním, kulturním, občanském 

a politickém životě v Dánsku a zároveň i jejich vlastní vnímání začleněnosti a přijetí 

hostitelskou společností. Poukáži na účast dotazovaných v ekonomické sféře, která 

ovlivnila průběh sociálního i kulturního života, a jež respondentům pomohla vybudovat 

novou společenskou roli v přijímající zemi.                  

 

 V následujících třech podkapitolách, jejichž rozdělení odpovídá rozlišení 

uprchlíků do tří kategorií dle zaměstnání a dosaženého vzdělání (nekvalifikovaní 

uprchlíci v nekvalifikovaném sektoru, kvalifikovaní jedinci mající zaměstnání 

odpovídající dosaženému vzdělání a kvalifikovaní uprchlíci s nekvalifikovanou prací), 

zanalyzuji vlastní zkušenosti respondentů s příchodem na dánské území a následným 

hledáním zaměstnání. Zaměřím se na to, jakým způsobem práce, kterou nalezli, 

ovlivnila další úrovně integrace – sociální a kulturní. V případě dotazovaných uprchlíků 

byli ti, jež nenašli zaměstnání odpovídající získanému vzdělání a specializaci, poškozeni 

ve smyslu dosažení menší míry úspěšnosti ekonomické, ale i sociální a kulturní 

integrace. Výsledky výzkumu tak podporují mé tvrzení, že úspěch integračního procesu 

se do značné míry odvíjí i od nalezení zaměstnání, které odpovídá dosaženému 

vzdělání, přičemž lze jednoznačně spatřovat přirozenou vzájemnou závislost mezi 

ekonomickou, sociální a kulturní integrací.  

8.1 Nekvalifikovaní uprchlíci v nekvalifikovaném se ktoru      

 Tato skupina uprchlíků představuje kategorii, jež je v souladu s politikou 

„jakékoliv práce“, kterou dánská vláda uznává jako indikátor integrace jedince. 

Reprezentanti této skupiny nalezli „jakékoliv zaměstnání“ v podobě nekvalifikované 

práce („3D“), přičemž tento stav pro ně znamená být ekonomicky soběstačný (nezávislý 

na státu) a zároveň i integrovaný. Důležitým prvkem během jejich začleňování do 

pracovního trhu byla možnost absolvovat odborné kurzy společně s výukou dánštiny 

v rámci integračního programu, což využila většina uprchlíků s výjimkou 

kvalifikovaných jedinců, kteří nepotřebovali další specializaci v oblasti působení. 

Osoby spadající do této kategorie nalezly zaměstnání v průměru po dvou letech od 
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příchodu do Dánska a neustále působily v různých oblastech nekvalifikované práce. 

V novém prostředí nenacházejí imigranti původní identitu užitečnou. Z tohoto důvodu 

odborné kurzy nekvalifikovaným uprchlíkům dodávají vzdělání a praxi od základů dle 

požadavků dánského pracovního trhu.  

 

Respondent č. 1: muž polského původu, v současnosti pracovník  nemocničního 

skladu v Kodani  

 Tento účastník dotazování, který do Dánska přišel ve věku 24 let, zdůrazňuje 

důležitost odborného kurzu pro začlenění do místního pracovního trhu:142 

„Absolvoval jsem mnoho intenzivních kurzů během jednoho roku, kde jsem se 

naučil, jak Dánové pracují. Za tři roky jsem našel zaměstnání v úklidové společnosti“, 

odpovídá na otázku, zda odborný kurz absolvoval, a jakým způsobem ovlivnil jeho 

ekonomickou integraci. 

 

 Díky první pracovní zkušenosti v současnosti pracuje v nemocničním skladu 

v Kodani. Souhlasí s tvrzením, že získání zaměstnání bylo důležité nejen kvůli zajištění 

ekonomické soběstačnosti, ale i ve vztahu ke kulturní a sociální integraci:   

 „Najít si práci bylo těžké, protože v době, kdy jsem do Dánska přišel, byla 

vysoká míra nezaměstnanosti. Ale když se vám podaří získat nějaké zaměstnání, všechno 

je jednodušší“. 

 

 Respondent č. 1 sám sebe identifikuje jako polovičního Poláka a polovičního 

Dána, přičemž kulturní rozdíly mezi těmito zeměmi považuje za nepodstatné a 

nedůležité ve vztahu k integraci: 

 „Do Polska se nikdy nevrátím, můj život je tady. Zvykli jsme si na zdejší život a 

jsme tak spokojeni. Dánové nám pomohli, máme práci, platíme obrovské daně, jsme 

součástí jejich kultury, naučili jsme se jazyk a respektujeme zákony. Přeji si jen, aby 

daně byly nižší.“ 

 

 

 

                                                 
142 Následující citace z dotazníků jsou přeloženy z angličtiny. Celkový seznam respondentů včetně 

základních údajů uvádím v příloze č. 1 a 2.  
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Respondent č. 2: muž rumunského původu, v současnosti zaměstnanec stavební firmy 

 Emigroval z Rumunska ve věku 28 let. V současnosti pracuje ve stavební firmě 

jako dělník. Původně se živil jako taxikář. Sám sebe považuje za workoholika, když 

chtěl pracovat hned od prvního dne příchodu do Dánska: 

 „(…) chtěl jsem pracovat okamžitě, ale bylo mi řečeno, že to není možné, 

protože se musíme nejprve naučit jazyk.“   

  

V porovnání s předešlým respondentem nezmiňuje rekvalifikační kurz, neboť 

pro něj neměl takový význam. Stabilní zaměstnání si nalezl zhruba po dvou a půl letech, 

když si podal žádost v loděnici: 

„V roce 1989 jsem našel zaměstnání v loděnici, kde jsem zažádal o práci na 

částečný úvazek. Poté mi byl nabídnut plný úvazek.“ 

 

Stejně jako ostatní i tento respondent zmiňuje pomoc, jíž se mu dostalo od 

samotných Dánů, zvláště pak od učitelů dánštiny a zaměstnanců Rady pro uprchlíky. 

Tuto pomoc lze definovat jako vytváření sítí, které byly pro začlenění do společnosti 

velmi důležité. Ty první vznikaly během jazykových kurzů ve vztahu k vyučujícím. V 

případě respondenta č. 2 byl tento kontakt velice důležitý pro další ekonomickou, 

sociální i kulturní integraci, neboť kromě vztahů navázaných s jinými účastníky kurzu si 

vytvořil úzké kontakty s jazykovými lektory, kteří se stali jeho přáteli: 

 „Naši profesoři se stali zároveň přáteli. Často nás pak navštěvovali“. 
 

 Navíc vzpomíná, že s hledáním práce mu pomohl bývalý nadřízený, který podal 

reference o jeho osobě budoucímu zaměstnavateli: 

 „Chtěl jsem pracovat jako řidič a můj nadřízený z loděnice zavolal do jedné 

přepravní společnosti a tak jsem získal práci řidiče. Cizinci jsou dobře vnímáni na 

pracovním trhu…rychle se přizpůsobujeme.“ 

 

 Jako řidič přestal pracovat v roce 2004, když ho rodina požádala, aby si nalezl 

zaměstnání v blízkosti domova, protože byl neustále na cestách a daleko od rodiny. 

Nakonec našel uplatnění ve stavební firmě díky kamarádovi, který v této oblasti působil. 

Kromě důležitosti zaměstnání ve vztahu k ekonomické integraci stejně jako první 

respondent vzpomíná na obtížné studium dánštiny: 

 „Bylo to tu těžké (…), jazyk byl jiný a obtížně se učí“.   
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 V souvislosti se studiem dánštiny druhý respondent zmínil ještě jiný aspekt, 

který teoretici sociálních věd rovněž zdůrazňují jako potenciální bariéru při studiu 

jazyka – věk, kdy k imigraci došlo. Respondent č. 2 toto dokresluje tvrzením, že děti 

umí dánštinu lépe než on sám s manželkou. Respondent č. 1 se této problematiky také 

dotknul, když napsal, že studium dánštiny mu šlo lépe, neboť do země přijel ve 24 

letech. Zároveň měl větší výhodu v tom, že znal již jednu cizí řeč (maďarštinu), proto 

mu studium jiné struktury jazyka nepřišlo tak obtížné. Oba dva se shodují na 

propojenosti ekonomické a kulturní integrace, když uvedli, že nalezení práce bez 

znalosti dánštiny bylo těžké. Nicméně jakmile si zaměstnání zajistili, dokázali si 

vytvořit přátele, rozšířit sociální sítě a každodenním používáním dánštiny se znalost 

jazyka zlepšila. 

 

 V případě těchto dvou respondentů začala akulturace a strukturální asimilace 

během osmnáctiměsíčního integračního programu, kde navázali kontakty s dánskými 

vyučujícími, a kde započala i jejich kulturní a sociální integrace. Tyto úrovně procesu 

poté byly posíleny, jakmile si respondenti našli zaměstnání. Pracovní aktivita usnadnila 

rozšiřování sociálních kontaktů, pomohla překonat jazykové problémy a zajistila 

materiální stabilitu. 

 

 Vzhledem k tomu, že kulturní vzdálenost mezi Polskem, respektive Rumunskem 

a Dánskem je marginální, a že nelze hovořit o markantní rasové odlišnosti, přiznávají, 

že integrace byla jednodušší. Nicméně lingvistická vzdálenost značně komplikovala 

studium jazyka, přičemž možnost setkávat se s rodilými Dány denně v zaměstnání 

ovládnutí nového jazyka usnadnila. Oba respondenti nalezli zaměstnání dle jejich 

očekávání. Zajistili si nekvalifikovanou práci. Působí tak v sektoru tradičně 

rezervovaném pro imigranty. V dotaznících žádný z nich neuvedl, že by byl nespokojen 

s životem v Dánsku, spíše naopak. Do mateřské země se vrátit nechtějí. Předpokládali, 

že naleznou „jakékoliv zaměstnání“ a finančně zajistí svou rodinu. Dle očekávání 

dánské legislativy jsou tito uprchlíci integrovaní. V případě první skupiny politika 

„jakékoliv práce“ sedí perfektně.  
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8.2 Kvalifikovaní uprchlíci v kvalifikovaném sektor u 

 Tato kategorie představuje podobně jako ta předcházející důležitou část analýzy, 

neboť je v souladu s mou tezí, tedy že úspěšná integrace v případě uprchlíků vyžaduje 

kromě jiného i důslednou ekonomickou integraci v podobě nalezení zaměstnání 

odpovídajícího dosaženému vzdělání. Jestliže je tento předpoklad splněn, pak jedinec 

neztrácí motivaci se sociálně a kulturně začlenit do hostitelské společnosti. Politika 

„jakékoliv práce“ tak není relevantní. To, co je pro tuto skupinu naopak zcela 

charakteristické alespoň dle výsledků zpracování odpovědí, jsou kontaktní sítě, díky 

nimž si uprchlíci dokázali najít adekvátní zaměstnání. Dále pak rekvalifikační kurzy, 

které pro jednu skupinu zkoumaných uprchlíků znamenaly aktualizaci dosažených 

znalostí dle požadavků dánského pracovního trhu, pro jiné byl tento „výcvik“ 

bezúčelný.       

  

Respondent č. 3: žena českého původu, stavební inženýr   

 Pro respondentku č. 3 byl rekvalifikační kurz velmi přínosný a důležitý, neboť 

doplnil její vzdělání v oboru stavitelství a přizpůsobil jej potřebám místního pracovního 

trhu: 

 „Mohli jsme si vybrat z mnoha kurzů: designérské kurzy, technicky zaměřené 

kurzy...člověk musel zvážit, v jaké oblasti by měl znalosti doplnit.“ 

 

 Stejně jako předešlí dva respondenti i ona zmiňuje přátelský přístup vyučujících 

dánštiny, kteří byli zároveň velice ochotní pomoci. Jejich vřelý postoj k cizincům 

demonstrující otevřenost přijímající společnosti působil jako silně motivační prvek pro 

začlenění mezi domácí obyvatele: 

 „U čitelé v jazykové škole byli skvělí! Pochopili, v jaké situaci jsme se nacházeli, 

za jakých okolností jsme emigrovali. Mezi nimi byly i ženy, které rozuměly tomu, že jsme 

měli doma děti, a s jakými problémy jsme se všichni museli potýkat. Učitelé nám velice 

pomáhali.“  

 

 Nicméně spíše než morální podpora to byly právě kontaktní sítě utvořené mezi 

vyučujícími a zaměstnanci Rady pro uprchlíky na straně jedné a uprchlíky na straně 

druhé, které byly zásadní z pohledu sociálního, kulturního i ekonomického. 

Respondentka mi toto tvrzení potvrdila, když uvedla, že zaměstnankyně Rady pro 
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uprchlíky jí pomohla dostat se do odborného kurzu, kde byl počet volných míst 

limitován: 

 „Paní odpovědná za zajištění zaměstnání pro mě a další uprchlíky shodou 

okolností byla v tehdejším Československu dvakrát kvůli návštěvě vzdálených 

příbuzných. Když viděla, jaké poměry tam panují, byla například v šoku z fronty na 

banány, rozhodla se, že nám pomůže za každou cenu. Zapsala mě do počítačového 

kurzu, za což jsem jí dodnes velice vděčná, protože to byl začátek všeho.“   

 

 Respondentce pomohl i učitel dánštiny, který ji upozornil na šestiměsíční kurz 

pořádaný na Technické škole v Ballerupu: 

 „Jeden z mých učitelů dánštiny mě upozornil na šestiměsíční kurz pořádaný pro 

nedánské technické inženýry, který měl pomoci při hledání práce. Tento kurz mi 

rozhodně pomohl profesionálně i sociálně. Naučila jsem se technickou dánštinu a našla 

si první práci jako stavební inženýr.“ 

 

 Kromě těchto příležitostí, které by bez navázání kontaktů s rodilými Dány jen 

ztěží získala, jí pomohly i osobní rady a doporučení od vyučujících. Jeden z nich jí 

upozornil na důležitost zažádat si o vybranou pracovní pozici osobně. Tímto způsobem 

získala první zaměstnání v oboru: 

 „Pošlete-li žádost se CV mailem, stanete se jen další neznámou obálkou, kterou 

dotyčný ihned zahodí do koše. Není to stoprocentně jisté, ale tak se to dost často stává. 

Máte-li ale o místo opravdový zájem, je potřeba dostavit se osobně. Díky této radě jsem 

získala práci designéra v loděnici, kde jsem zůstala až do jejich bankrotu. Naučila jsem 

se třídimensionální design a našla si jiné zaměstnání, kde jsem dodnes.“  

 

 Velkou výhodu ve vztahu k integraci spatřuje v tom, že emigrovala sama, bez 

rodiny. Uvedla, že díky tomu mohla více času věnovat studiu jazyka, rekvalifikačním 

kurzům a hledání vhodného zaměstnání: 

 „Mé dítě se mnou do Dánska nepřijelo a já tak více času věnovala sobě. 

Vyluštila jsem asi milion křížovek, abych si zapamatovala co nejvíce dánských 

slovíček.“ 

 

 Respondentovo hledání práce v podstatě v prvé řadě spočívalo na neustálém 

dalším sebevzdělávání a přizpůsobování se dánskému pracovnímu trhu. Ačkoliv 
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zezačátku pracovala manuálně, když si vydělávala úklidem kanceláří, dokázala se 

vymanit z tohoto sektoru nekvalifikované práce a uplatnit se v oboru: 

 „Začala jsem od nuly, ale nyní je vše v pořádku. Jsem velice spokojená s životem 

v Dánsku, mám zde nové přátele, kolegy, sousedy. Do Čech bych se už nikdy nevrátila, 

zcela jsem se přizpůsobila dánské společnosti.“                           

 

 Studium dánštiny nepůsobilo problémy jen nekvalifikovaným (nevzdělaným) 

uprchlíkům, ale i vysoce vzdělaným cizincům. Ačkoliv respondentka č. 3 měla 

ukončené vysokoškolské studium, znala dva cizí jazyky (ruštinu a angličtinu), osvojení 

dánštiny pro ní bylo velice náročné. Při konverzaci se například vyhýbá obtížně 

vyslovitelným výrazům a nahrazuje je „jednoduššími“ termíny. Jelikož jsem tuto 

respondentku znala osobně, mohu zároveň potvrdit, že se dánštinu nikdy nenaučila tak 

dobře, aby byla k nerozeznání od domácích obyvatel.  

 

 Po příchodu do Dánska byl ekonomický kapitál respondentky nekompatibilní 

s potřebami dánského pracovního trhu, proto bylo potřeba jej aktualizovat. Díky 

kontaktům získaným během integračního programu se dokázala přizpůsobit 

požadavkům cizího trhu. Zároveň dodává, že kurzy byly důležité nejenom ve vztahu 

k ekonomické integraci, ale i s ohledem na kulturní a sociální dimenzi procesu, neboť i 

v současnosti se stýká s lidmi, které v těchto kurzech poznala. Minimálně u těchto 

zkoumaných uprchlíků, troufám si však tvrdit, že tento model je aplikovatelný i na jiné 

případy, je zaměstnání nejdůležitějším „producentem“ sociálních vztahů. 

 

Respondent č. 4: žena českého původu, etnochoreoložka143   

 Situace této respondentky je poněkud unikátní v tom, že si dokázala najít 

zaměstnání v Dánsku, ačkoliv jejím oborem je český folklór. Studium v oblasti 

etnochoreologie bylo respondentce uznáno a díky několika mezinárodním i dánským 

sítím v oboru uspěla. V tomto případě byl rekvalifikační kurz irelevantní vzhledem 

ke specifičnosti profese. První problém, který po příchodu do Dánska musela řešit, byla 

otázka, jakým způsobem by svou specializaci mohla v této zemi využít: 

 „M ěla jsem velkou nevýhodu v tom, že jsem znala jen československý folklór. 

Nikdy jsem nežila v zahraničí (…).“     

                                                 
143 Etnochoreologie – nauka o lidovém tanci.  
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 Morální, profesní a společenskou podporu získala díky Mezinárodní organizaci 

pro tradiční hudbu144, díky níž obdržela kontakty na odborníky v dané oblasti žijící 

v Dánsku: 

 „M ěla jsem veliké štěstí, protože se mi podařilo navázat kontakt s ICTM. 

Napsala jsem několik dopisů, kde jsem je obeznámila se svou situací. Poté jsem 

obdržela několik knih a hlavě kontakty, pozvánky na konference a tak to začalo.“         

 

 Současně pracovala také jako tlumočnice pro Radu pro uprchlíky a poskytovala 

soukromé hodiny tance. Nyní je v penzi, nicméně je stále ekonomicky aktivní, když 

vyučuje na univerzitě, účastní se mezinárodních konferencí, vede diplomové a 

disertační práce a je členkou Dánské národní společnosti folklóru a také v radě ICTM. 

Nicméně zmiňuje jakýsi protiklad mezi jejím profesionálním a sociálním statusem a 

finančním ohodnocením za aktivity: 

 „Zasedám v řídící radě Dánské národní společnosti folklóru přes dvacet let, ale 

nikdy jsem za tuto činnost nedostala peníze, nebo pokud jsem byla někdy finančně 

ohodnocená, pak jsem obdržela jen nepatrnou částku. Jedná se spíše o čestnou funkci, 

ze které se nedá zbohatnout. V porovnání s Dány jsem finančně podhodnocená, stejně 

jako můj manžel. Jsem ale šťastná, že se mi podařilo uplatnit se v tomto oboru, v zemi 

bez folklóru. Jsem sociálně integrovaná, sžitá s hodnotami Dánů.“ 

 

 V dotazníku ale zároveň uvedla, že vzhledem k pozdějšímu věku emigrace, když 

do Dánska přišla ve věku 40 let, a vzhledem k neexistující minulosti spojené 

s Dánskem, se cítí být jako Češka žijící v Dánsku. Co se jazykových kurzů týče, uvedla, 

že před rokem 1985 nebyly tak koordinované jako v pozdějších letech či v současnosti. 

Učitelé neměli téměř žádnou zkušenost s výukou dánštiny a dost často se jednalo o 

nezaměstnané:  

 „U čitelé byli nepřipravení a při výuce hodně improvizovali. Naučili jsme se jen 

málo dánštiny a ke všemu ještě dost špatné dánštiny.“ 

 

 Tyto nedostatky vyřešila prostřednictvím absolvování jazykového kurzu 

v soukromé škole, nad rámec výuky v rámci integračního programu. Toto řešení ovšem 

bylo možné, neboť disponovala finančními prostředky. I tato stránka, kromě 

                                                 
144 International Council for Traditional Music (ICTM).  
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ekonomické stability, hraje důležitou roli ve vztahu k jazykové adaptaci uprchlíka, 

respektive ke kulturní integraci. Tyto kurzy jsou však bezcenné, pokud se uprchlík 

potýká s problematickým nalezením zaměstnání v oboru, což podrobněji rozeberu u 

respondenta č. 6.  

  

 Podobně jako v předcházejících případech i zde jsem nalezla informace týkající 

se obtížnosti výuky jazyka. I přesto, že respondentka č. 4 ovládala němčinu a angličtinu, 

a s vědomím toho, že do Čech se nikdy nevrátí, pro ni bylo studium tohoto severského 

jazyka dosti komplikované. I přes každodenní používání dánštiny se dodnes potýká 

s problémem výslovnosti. Pomine-li tyto překážky, s životem v Dánsku je spokojena. 

Možnost najít si zaměstnání v oboru nespojuje jen s relativní finanční stabilitou, 

kulturní a sociální integrací, ale i s pocitem osobního úspěchu, když se jí podařilo 

vyprofilovat se v oboru v Dánsku téměř neexistujícím. Tento fakt v podstatě neguje vizi 

uprchlíka jako jedince, který neshledává svou původní identitu v novém prostředí 

užitečnou a použitelnou. 

 

Respondent č. 5: žena maďarského původu, scénáristka 

 Další představitelka uprchlické komunity, která dokázala najít práci v oboru, 

popsala začátky života v Dánsku jako velice obtížné, když společně s manželem, 

divadelním režisérem, museli překonat mnohé překážky, aby se i nadále mohli věnovat 

jejich profesi: 

 „Vytvořili jsme divadelní program, kde jsme se představili a ukázali, co můžeme 

nabídnout. Projekt jsme prezentovali v Brøndby, v jehož sousedství jsme poté žili, neboť 

jsme začali pracovat pro tamější školy. Strávili jsme vždy tři měsíce v jedné škole, kde 

jsme s dětmi nacvičovali divadelní hru, vytvořili kostýmy a pak představení odehráli.“  

 

 Tato práce pro respondentku měla nesporné sociální a morální klady. Sociální 

výhody spatřuje v tom, že společně s manželem mohla procvičovat dánštinu a být 

v kontaktu s domácím obyvatelstvem. Morální výhody pak charakterizuje jako možnost 

pracovat v oboru, v oblasti, pro níž měli dostatečné kvalifikace a přispěli k rozvoji dětí. 

Po dvou letech však manžel musel opustit dlouholetou profesi vzhledem k minimální 

poptávce po jeho práci a začal pracovat jako manažer v jedné námořní společnosti. 

Samotná respondentka také začala spolupracovat s jinými maďarskými scénáristy a 

divadelními režiséry. Na dánskou divadelní scénu se však nikdy nedostala. Jednou 
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z překážek, s nimiž se při hledání uplatnění také musela potýkat, byla její 

překvalifikovanost: 

 „Nesčetněkrát se mi stalo, že má žádost o místo nebyla přijatá, neboť jsem měla 

až příliš mnoho kvalifikací. Když jsem si hledala zaměstnání naposledy, přímo jsem jim 

napsala, že jestli jako důvod odmítnutí uvedou překvalifikovanost, tak to nebudu 

akceptovat. Chtěla jsem pouze pracovat v oboru. Po dvou letech neplacené práce pro 

školy jsem podepsala smlouvu na práci na plný úvazek.“ 

 

 Podobně jako jiní respondenti i v tomto případě musím opět zmínit potíže, 

s jakými se setkali při snaze osvojit si jazyk přijímající společnosti. Respondentka 

problémy přisuzuje značné kulturní a lingvistické vzdálenosti mezi Maďarskem a 

Dánskem. Nicméně úspěšná ekonomická integrace, tedy nalezení zaměstnání v oboru, 

byla základem pro sociální integraci. V porovnání s respondetkou č. 4 však v případě 

maďarské scénáristky nelze hovořit o zcela úspěšné sociální integraci, neboť sama 

uvedla, že se v Dánsku necítí být doma a necítí se být součástí dánské společnosti, když 

většina známých je maďarského původu. Do Maďarska se však již vrátit nechce, obecně 

je s životem v této zemi spokojená. 

 

Respondent č. 6: muž maďarského původu, divadelní režisér  

Respondent č. 6, manžel respondentky č. 5, je jedním z dalších uprchlíků, který 

potvrzuje teorii „práce v oboru“. Jako divadelní režisér v Dánsku pracoval jen krátkou 

dobu, přičemž po čase svou kariéru ukončil a uplatnil se v jiném oboru. Před tím, než do 

Dánska přišel jako uprchlík, jezdil do této země pracovně již před emigrací. 

V momentě, kdy si zažádal o vízum v Dánsku, se jeho status „kulturního hosta“ změnil. 

Nejvíce ho překvapili v novinách, když po několikerých pochvalných ohodnocení jeho 

tvorby publikovali článek, kde ostře zkritizovali vybranou hru a autorovu „pochybnou 

dánštinu a dánství“ jako takové. Podobně jako respondent č. 7, o němž se ještě zmíním, 

se cítil být ekonomicky i sociálně integrovaný, nikoliv však kulturně: 

 „V porovnání s prvními ohlasy, kdy bylo v jedněch novinách uvedeno, že má 

působnost v Dánsku je čest pro tamější publikum vzhledem k dosavadním uměleckým 

počinům, mě najednou zkritizovali v souvislosti s výběrem Brechtovy hry. Nikdy mě 

nekritizovali ve vztahu k oboru, ale napsali, že má dánština a dánskost je pochybná.“ 
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 Tento obrat vysvětlil změnou statusu, neboť se dle jeho názoru stal konkurencí 

v oboru. Tento typ diskriminace na pracovním trhu je obvykle aplikován vůči 

„nápaditým a schopným“ cizincům, kteří již nějakou dobu v cizí zemi pobývali. Z mého 

pohledu je tento typ diskriminace způsoben tím, že kompetencemi a kvalifikacemi 

cizinci působí jako ohrožení domácího obyvatelstva na půdě pracovního trhu, neboť 

snižují jejich možnost uplatnění. Toto však úzce souvisí se silným nacionalismem, 

selektivní imigrační a integrační politikou: 

 „Již nikdy jsem nebyl vnímán stejně. Najednou jsem se stal zahraniční 

konkurencí. Bylo to velice těžké období. Pracoval jsem i v jiných zemích, abych mohl 

finančně podpořit rodinu, ale působení v Dánsku bylo extrémně náročné.“  

 

 V souvislosti s touto zkušeností bych ráda upozornila na to, jak odlišně mohou 

působit kontaktní sítě u jednotlivých osob. Zatímco u předešlých respondentů navázání 

kontaktu znamenalo snazší nalezení zaměstnání, v tomto případě kontakty profesní 

působení v zemi naopak zkomplikovaly. Respondent č. 6 se musel vypořádat s jakýmsi 

vyloučením, jehož následkem se začal Dánům odcizovat: 

 „Najednou mě můj dobrý přítel z Královského divadla přestal podporovat při 

uvádění her a postupně zmrazil veškerý kontakt se mnou.“  

 

 Jeho písemná výpověď rovněž podporuje argument, že kulturní, sociální a 

ekonomická dimense integrace jsou propojené úrovně, které jsou na sobě závislé. 

V momentě, kdy se respondent č. 6 začal potýkat s problémy oborového uplatnění na 

dánském trhu, všechny tři typy integrace začaly mít sestupnou tendenci. Jestliže tato 

vzájemná závislost jednotlivých úrovní působila konstruktivně v předcházejících 

případech, pak v souvislosti s tímto uprchlíkem lze hovořit o jednoznačně negativním 

důsledku tohoto vztahu. 

 

Respondent č. 7: muž polského původu: loutkový animátor 

 Tento muž se do Dánska dostal díky pracovní nabídce. Odjel do Odense, kde 

zažádal o azyl. Byl ekonomicky a sociálně integrovaný od počátku, nicméně kulturní 

dimenze procesu byla opožděná. Dokázal si udržet zaměstnání v oboru, neboť v době 

příchodu na dánském území působilo jen málo jedinců v oblasti loutkové animace:  

„Patřil jsem k velmi úzké skupině lidí, která vzhledem ke specializaci neměla 

nouzi o práci. Během prvních šesti měsíců jsem pracoval v anglicky hovořícím týmu. 
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Poté byla smlouva ukončena a já jsem se stal klasickým uprchlíkem se všemi 

nevýhodami, které tento status s sebou přináší.“ 

 

 Poukázal na to, že na rozdíl od domácího obyvatelstva alespoň na začátku 

uprchlíci nedisponují schopnostmi a znalostmi určenými danou zemí, což integrační 

proces značně komplikuje: 

 „Podmínky přirozené selekce vyvstávají na povrch, kdy Dánové mají nesporné 

výhody, hlavně jazykové. Největším problémem byla nerovná soutěž (…). Šlo především 

o jazyk, kdy naše přirozená inteligence má své limity v případě neovládání dané řeči.“ 

 

 Vzhledem k obtížnému studiu dánštiny se nakonec rozhodl pro jinou strategii 

vedoucí k integraci, která spočívala v přiznání si, že nikdy tento jazyk nebude ovládat 

na úrovní rodilého mluvčího: 

 „První krok vpřed jsem učinil, když jsem si uvědomil, že dánštinu nikdy nebudu 

ovládat dokonale, a tak jsem se osvobodil.“ 

 

 V tomto případě je vztah mezi kulturní, sociální a ekonomickou integrací trochu 

zavádějící a matoucí. Na jedné straně respondent mohl procvičovat znalost dánštiny 

v zaměstnání, na straně druhé však přímo při vykonávání profese mluvit nepotřeboval.  

 

 Příběh posledních dvou respondentů, loutkového animátora a divadelního 

režiséra, je podobný v tom, že oba kvalifikovaní uprchlíci se do Dánska dostali 

„otevřenými dveřmi“, když zažádání o azyl předcházela pracovní nabídka, což se 

v případě ostatních uprchlíků nestalo. Oba, alespoň po nějakou dobu, pracovali v oboru, 

přičemž v porovnání s ostatními neztratili status ani zaměstnání. Oba byli od počátku 

ekonomicky i sociálně integrovaní. Problematickou se ukázala být integrace kulturní, 

když se nejenom oni, ale i ostatní uprchlíci v této kategorii potýkali s obtížemi při studiu 

daného jazyka. Všichni se rozhodli v Dánsku zůstat natrvalo, což v případě respondenta 

č. 6 mělo vážné důsledky. Jestliže se všichni respondenti shodují v tvrzení, že kontaktní 

sítě usnadnili nalezení zaměstnání v oboru, pak u respondenta č. 6 měla tato kauzalita 

kontraproduktivní efekt. Až na tento vzorek a částečně i kromě respondentky č. 5 se 

všichni dotazovaní cítí být součástí dánské společnosti k čemuž, dle jejich slov, 

jednoznačně přispěl fakt, že si našli práci v oboru.  
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8.3 Kvalifikovaní uprchlíci v nekvalifikovaném sekt oru 

 Ekonomická integrace u této skupiny uprchlíků by se v podstatě dala shrnout 

jako neustálé shromažďování znalostí jiných, než jaké získali v mateřské zemi. 

Společným jmenovatelem u těchto ekonomicky neúspěšně integrovaných jedinců byla 

snaha absolvovat několik rekvalifikačních kurzů s cílem doplnit své dovednosti jinou 

specializací, která by byla kompatibilní s požadavky dánského pracovního trhu. 

Kvalifikace získané v zahraničí tedy nebyly přenositelné a adaptabilní v novém 

prostředí. Většina z nich měla možnost pracovat, ovšem v oborech, které pro ně 

znamenaly zařazení do hůře platově ohodnocené skupiny lidí, nebo do „nižší vrstvy“ ve 

smyslu nalezení manuální, nekvalifikované práce. 

 

 Na konkrétních zkušenostech těchto respondentů ukáži, že politika „jakékoliv 

práce“ nemůže být aplikovatelná na všechny uprchlíky, a že by integrační přístup 

přijímající země měl zohledňovat lidský kapitál jednotlivce. Má-li nalezení zaměstnání 

v oboru pozitivní dopad na kulturní a sociální integraci u vysoce vzdělaných uprchlíků, 

pak získání neoborové, nekvalifikované práce pro stejný typ aktérů může negativně 

ovlivnit celkový integrační proces. 

 

Respondent č. 8: muž srbského původu (uprchlík z bývalé Jugoslávie), původně 

veterinář, v současnosti majitel nakladatelství   

 Tento respondent v dotazníku uvedl, že jeho původní vzdělání dosažené 

v mateřské zemi, nebylo v Dánsku akceptovatelné, a musel absolvovat několik 

rekvalifikačních kurzů. Jako největší problém se ukázala být schopnost ovládat dánštinu 

a obtížný proces převodu studií na dánský pracovní trh. Uvedl, že kulturní, sociální a 

ekonomická integrace jsou zcela provázané procesy. Vzhledem k vyššímu věku, kdy 

přišel do Dánska a lingvistické vzdálenosti mezi srbštinou a dánštinou, nebyl schopen 

nový jazyk zvládnout natolik, aby uspěl u zkoušek, které by ho opravňovaly k výkonu 

zaměstnání v oboru: 

 „Bylo mi 45 let, když jsem se musel začít učit dánštinu, kterou dodnes zcela 

neovládám. Vzhledem k obtížnosti jazyka jsem nebyl schopen dosáhnout uznání mých 

studií v krátkém období a čas běžel dál. Byla mi uznána jen malá část, přičemž jsem 

musel absolvovat třináct zkoušek v dánštině (…).“  
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 Na základě této zkušenosti se respondent č. 8 rozhodl rekvalifikovat. Na začátku 

obdržel mnoho pracovních nabídek, ale všechny se ani zdaleka nepřibližovaly 

respondentovo očekávání: 

 „Stejně tak jako může být přijímající země přátelská a otevřená, tak může být i 

problematická a nelítostná; jako uprchlík jsem ztratil sociální status získaný v zemi 

původu, byl jsem nucen přijmout zaměstnání, která vůbec neodpovídala mým 

schopnostem a očekáváním. Nabídky, jež jsem obdržel, byly v oblasti úklidových služeb, 

přepravy zboží, dělnické práce.“ 

 

 Poté, co se respondentovo životní situace nezlepšovala a jazykové problémy 

stále přetrvávaly, rozhodl se pro založení vlastní firmy, malého nakladatelství, kde však 

komunikuje převážně v srbštině: 

 „Absolvoval jsem kurz výpočetní techniky, který trval jeden a půl roku, kdy jsem 

se zaměřil na reklamu, inzerci a publikování. Poté se mi podařilo založit si malé 

nakladatelství (…). V tomto oboru pracuji dodnes. Z finančního hlediska mě tato práce 

neuspokojuje, ale nechci naštvat Boha.“ 

 

 Otázku financí zmínil i v souvislosti s manželkou, které se jako učitelce 

francouzštiny podařilo uplatnit se v oboru, nicméně finanční ohodnocení nebylo 

uspokojující. Na tento problém ještě upozorním i u dalších respondentů. Tento 

respondent se stal uprchlíkem, který polovinu svého život investoval do oboru 

veterinářství. Rozhodnutí odejít z mateřské země pro něj znamenalo ztrátu kariéry a 

sociálního statusu. Po snaze vypořádat se s podhodnocenými pracovními nabídkami a 

„nepropustností“ dánského pracovního trhu se rozhodl podnikat sám na sebe. Tento 

etnický business, častý jev u uprchlíků, kterým se nepodařilo prosadit se v oboru, zajistil 

respondentovi relevantní finanční stabilitu. Své původní profesi už se pravděpodobně 

věnovat nebude.  

 

 Jazykový handicap negativně ovlivnil ekonomickou integraci. Pokud by dokázal 

ovládnout jazyk natolik, že by byl schopen absolvovat oborové rekvalifikační zkoušky, 

pak by se v oblasti zvěrolékařství pravděpodobně uplatnil. Neúspěšná kulturní integrace 

– primárně jazyková – měla negativní dopad na ekonomickou integraci, což ho nakonec 

přivedlo do oblasti etnického podnikání – fakt, na který odborná literatura poukazuje 

jako na logickou reakci na uzavřenost pracovního trhu v přijímající zemi (Dicken, 
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1997). Tento typ zaměstnání nepodporuje další sociální a kulturní integraci už jenom 

z toho důvodu, že dotyčný publikuje v mateřském jazyce. Znalost dánštiny se tak může 

jen omezeně zlepšovat. Přesto však respondent uvedl, že jeho sociální život je spojen i 

s vysoce vzdělanými Dány, kteří v určitém slova smyslu představují základ sociální 

integrace.  

 

 Samotný respondent však dodal, že rozhodnutí uprchnout do Dánska učinil 

s ohledem na své děti, které chtěl vychovávat ve svobodné zemi. Tento krok hodnotí 

jako „obětování se rodině“, neboť se vzdal kariéry, čehož však nelituje, neboť dětem 

zajistil slibnou budoucnost. I přesto, že se necítí být součástí dánské společnosti, když 

sám sebe vnímá jako cizince s dánským občanstvím, se „domů“ pravděpodobně nevrátí 

s ohledem na rodinu. 

 

Respondent č. 9: muž českého původu, původně projektant, v současnosti majitel 

internetového obchodu   

 Respondent č. 9, který absolvoval technické vzdělání, investoval do znalostí 

nutných k integraci do nové společnosti ihned po příjezdu do Dánska. Kromě 

jazykových kurzů nabízených v rámci integračního programu se rozhodl zaplatit si další 

hodiny dánštiny, neboť osmnáctiměsíční studium tohoto jazyka mu nepřišlo dostačující: 

 „Navštěvoval jsem dvě třídy zároveň, protože jsem se chtěl naučit dánsky co 

nejrychleji. Ovšem jakou rychlostí jsem se učil, takovou jsem i zapomínal, neboť jsem 

jazyk nepoužíval každý den.“   

 

 První zaměstnání, která si našel, byla nekvalifikovaná, neboť v technickém 

oboru bylo těžké se uplatnit: 

 „P ět měsíců jsem pracoval jako údržbář silnic, kdy mou každodenní společností 

byla lopata a skupina dalších cizinců, kterým jsem ani nerozuměl. Poté jsem pracoval 

jako restaurátor (…).“ 

 

 Jeho tvrzení podporuje argument, že minimálně v případě vysoce vzdělaných 

uprchlíků politika „jakékoliv práce“ nepředstavuje adekvátní základ pro kulturní 

integraci. Vzhledem k obtížnému nalezení práce v oboru absolvoval několik 

rekvalifikačních kurzů týkajících se marketingu, organizace produkce či ekonomiky 
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podnikání. Ekonomickou integraci lze v tomto případě také hodnotit jako dynamické 

hledání a nabývání nových znalostí: 

 „(…) nakonec jsem si založil firmu jako spoluvlastník. Můj partner, rodilý Dán, 

ale utekl se všemi penězi. Nyní jsem nezaměstnaný, ale mám vlastní internetový 

obchod.“  

 

 Podobně jako předcházející respondent i tento dotazovaný reagoval na 

uzavřenost dánského pracovního trhu založením vlastního, etnického podnikání, protože 

nechtěl dále přijímat manuální, podhodnocené a nekvalifikované práce. I v tomto 

případě však tento typ ekonomické aktivity téměř vylučuje sociální kontakty s domácím 

obyvatelstvem, které by přirozeně vznikly, pokud by pracoval s rodilými Dány. Ačkoliv 

je z pohledu dánské vlády integrovaný, neboť je zaměstnaný, v reálu probíhá 

respondentovo život izolovaně od Dánů, je v kontaktu hlavně s českou komunitou žijící 

v Dánsku. V porovnání s manželkou (respondentka č. 3), která se cítí být plně 

integrovaná do dánské společnosti, respondent vyjádřil nespokojenost s tamějším 

životem a pocitem nezačleněnosti do společnosti, když napsal: 

 „V mém případě se o sociálním životě nedá mluvit. Moc lidí zde neznám, pokud 

z domova nepracuji, trávím čas zahradničením. Necítím se být integrovaný. I z tohoto 

důvodu mám v Čechách byt, kam často jezdím. V důchodu se tam chci vrátit natrvalo.“  

 

 I v tomto případě nebyly vůbec zmíněny kontakty s domácím obyvatelstvem, 

které u jiných citovaných uprchlíků byly důležité, neboť díky nim respondenti získali 

rady a informace, jež jim pomohly při nalezení zaměstnání v oboru. Jestliže je tato 

proměnná zcela vyloučena, pak je úspěšnost sociální, ekonomické a kulturní integrace 

částečně ohrožena. 

 

Respondent č. 10: žena polského původu, původně učitelka francouzštiny, v 

současnosti taxikářka 

 Tato respondentka začala v oboru pracovat ihned po příjezdu do Dánska, 

nicméně poptávka po studiu francouzštiny byla velmi malá, takže měla problémy 

s finančním pokrytím nákladů: 

 „Pracovala jsem v oboru, ale nebyla jsem vytížená natolik, abych se dokázala 

bez problémů uživit. Mým primárním cílem bylo dělat něco. Ohodnocení však bylo 

nedostačující a podpora od státu také, obzvláště pro nás, s intelektuálními aspiracemi.“  
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 Oproti předcházejícím dvěma respondentům bylo v tomto případě na otázku 

týkající se role kontaktů ve vztahu k nalezení zaměstnání v oboru odpovězeno kladně. 

Během navštěvování kurzu dánštiny jí lektor pomohl získat práci učitelky francouzštiny 

na střední škole. Zdůrazňuje důležitost kontaktních sítí ve vztahu k ekonomické 

integraci: 

 „M ůj učitel dobře poznal, že se nikdy nenaučím dánštinu, když budu sedět za 

stolem. Pomohl mi získat místo lektorky francouzštiny na střední škole, kde jsem se 

vůbec poprvé přímo setkala s rodilými Dány.“  

 

 Vzhledem k malé dotaci hodin však tato práce nestačila k tomu, aby finančně 

zajistila svou rodinu. Nakonec se rozhodla stát se řidičkou taxíku, což jí poradil manžel 

její kolegyně z práce: 

 „Nakonec jsem se nechala přesvědčit, že být taxikářkou není nebezpečné 

zaměstnání. V tomto oboru pracuji již 14 let. Asi osm mých kolegů mají rovněž vyšší 

vzdělání. Je to jakési elegantní zaměstnání, vůbec ne nebezpečné. Zdá se, že mnoho lidí, 

kteří nemohli najít práci v oboru, se přizpůsobí jakékoliv práci.“ 

 

Respondent č. 11: žena rumunského původu, původně vzdělaná v oboru hotelnictví, 

turismus, v současnosti administrativní pracovnice na poště 

 Tato respondentka o subsekventní fázi integračního procesu napsala, že to bylo 

„hororové období“ pro ní i manžela. Zažili to, co Husted et al. nazývají „děsivým 

efektem“145 v podobě strachu z nezaměstnanosti: 

 „Mnoho lidí nám říkalo, že ten systém je tak perfektní, že nikdy nenajdeme práci. 

Vytvořili jsme si určitou psychózu, s níž jsme potom žili. Představa, že nikdy nebudeme 

integrovaní, byla děsivá.“  

 

 V tomto období zažili pocity úzkosti, nevěděli, jakou roli mají hrát, jak se 

očekává, že se budou chovat, a jaké jsou možnosti naplnění jejich očekávání. 

Ekonomická integrace této respondentky je také charakterizována neustálým hledáním. 

Po konfrontaci s dánským pracovním trhem se rozhodla pro rekvalifikace, neboť 

nedokázala adaptovat svůj ekonomický potenciál získaný v zemi původu v novém 

prostředí. V současnosti pracuje v nočním provozu na poště: 

                                                 
145 Husted et al., 2001, s. 62.  
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 „Absolvovala jsem kurz managementu, protože jsem si nejprve myslela, že bych 

mohla podnikat jako živnostník. V této oblasti jsem pracovala dva a půl roku. Pak jsem 

se ale rozhodla, že bych chtěla dělat něco jiného. Získala jsem práci v domově 

důchodců, kde prvních pár měsíců bylo strašných. Nakonec jsem tam zůstala šest let a 

pracovala jsem opravdu ráda. Po této době jsem ale chtěla vyzkoušet něco nového, 

protože život mezi staršími lidmi velice ovlivnil můj vlastní. Stále jsem přemýšlela o 

smrti, což nebylo dobré pro mě ani mou rodinu (…). Nyní mám noční směny na poště. 

Jsem typ osoby, který udělá práci, kterou najde. Nevybírám si. Jestliže je potřeba něco 

udělat, udělám to, jsem tak spokojená.“  

 

 Podobně jako respondent č. 6 zmiňuje aspekt soutěživosti s rodilými Dány, na 

který narazila při integračním procesu: 

 „Ráj, který jsme viděli na začátku, se pomalu vytrácel, když jsme začali 

pociťovat jakousi soutěživost s domácími Dány. Musíte být dvacetkrát až třicetkrát lepší 

než oni. Jakmile mají pocit, že ohrožujete jejich práci, změní chování vůči Vám.“ 

  

 Zároveň ale vyjádřila velmi kritický postoj vůči těm, kteří se nesnaží „bojovat“ a 

čekají na ideální práci nebo spoléhají na podporu od státu: 

 „(…) někteří se těmito nevýhodami dánského pracovního trhu a celkovým 

postojem této společnosti probojovali až ke svým cílům, jiní se chovají úplně jinak. To, 

co bychom ale měli dělat všichni, je vzít, co je nám nabídnuto, a zkusit zjistit, co nám 

vyhovuje. Ale rozhodně bychom neměli zůstat stát a čekat na pomoc. To, co je důležité, 

není typ práce, jakou děláte, ale mít vůbec možnost pracovat. Neponižujete se tím, když 

přijmete zaměstnání, které neodpovídá původním představám, snižujete se, když 

parazitujete.“  

 

 Po několikaleté pracovní zkušenosti v dánských podmínkách uvedla, že dánský 

systém zaměstnávání funguje primárně na osobních kontaktech a doporučení: 

 „Práci si můžete najít jedině přes známosti. Když se ve firmě, kde jsem 

pracovala, uvolnila nějaká pozice, byli jsme první, koho se zeptali, zda někoho 

neznáme.“   

 

 Se studiem a osvojením dánštiny neměla v porovnání s ostatními respondenty 

takový problém, neboť velmi dobře ovládá němčinu a je jazykově nadaná. Naopak její 
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manžel, který se také neuplatnil v oboru, a podobně jako respondentka č. 10 pracuje 

jako řidič taxíku, má s dánštinou problémy i v současnosti. Problém je navíc umocněn 

tím, že v této profesi je komunikace značně omezená. Politika jakékoliv práce tak 

poškozuje kulturní a sociální integraci. Oba si našli manuální, nekvalifikované 

zaměstnání, které jim zajistilo relativní ekonomickou soběstačnost. Nestydí se za práci, 

dokud se jedná o „morální a čestnou činnost“. Přijali zaměstnání, které je tradičně 

rezervované pro imigranty – manuální práce v nekvalifikovaném sektoru. Respondentka 

rovněž uvedla, že se s manželem chtějí vrátit do Rumunska, až budou v důchodovém 

věku.  

 

Respondent č. 12: muž litevského původu (uprchlík z bývalého SSSR), technické 

vzdělání dokončené v Dánsku, současná pracovní pozice nebyla uvedena 

Poslední respondent, který v dotazníku uvedl informace relevantní pro tuto práci, 

nebyl příliš sdílný, přesto jsem se rozhodla stručně popsané zkušenosti zde uvést. Tento 

muž rovněž patří mezi vysoce kvalifikované uprchlíky. Studia dokončil v Dánsku na 

technické univerzitě v Århusu, kde po devíti letech získal titul inženýra v roce 1990: 

„Studia jsem dokončil v Århusu. Po roce 1990, kdy jsem získal titul, jsem nemohl 

najít práci.“              

Nyní pracuje mimo vystudovanou specializaci, necítí se být integrovaný do 

dánské společnosti a chce se odstěhovat do země, kde by našel práci v oboru. 

V dotazníku na většinu otázek neodpověděl, ale na závěr uvedl, že chce z Dánska odjet 

a žít v jiném státě, kde by do tamější společnosti „zapadl“. Zmínil se rovněž o 

diskriminaci, kterou zažil na bývalém pracovišti: 

„Tady každého cizince označí za imigranta bez ohledu na to, zda se jedná o 

uprchlíka, který svou zemi musel opustit kvůli hrozícímu nebezpečí.“  

 

 Ačkoliv dle respondentovo vyjádření s dánštinou nemá problém, když se jí 

naučil ovládat poměrně rychle, o úspěšné integraci v tomto případě nelze hovořit.  

 

 Shrnu-li zkušenosti uprchlíků spadajících do této třetí kategorie, pak podstatný 

rozdíl v porovnání s předcházejícími respondenty spatřuji v téměř chybějícím komentáři 

týkajícího se role kontaktních sítí ve vztahu k možnosti nalezení práce v oboru. Pokud 

bych totiž kvalifikovala zkušenosti ostatních dotazovaných jako obecný vzorec pro 

uspění v oboru, pak absence kontaktů jakožto základního faktoru úspěchu na pracovním 
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trhu v přijímající zemi znamenala neúspěch v podobě nalezení „jakékoliv práce“. 

Obecně pak respondenti této kategorie považují pobyt v Dánsku za dočasný, když se 

většina z nich zmínila o tom, že se nejpozději v důchodovém věku chtějí vrátit do 

mateřské země. Dánsko je tak pro ně jakousi „přestupní stanicí“, nikoliv domovem. 
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9 Závěr 

Cílovou skupinou mého výzkumu byli uprchlíci pocházející ze střední a 

východní Evropy, kteří do Dánska přišli v průběhu 70. a 80. let minulého století 

z důvodu úniku před komunistickým režimem, jež byl v tehdejším sovětském bloku 

nastaven. Nedávno tyto postkomunistické země oslavily dvacetileté výročí pádu železné 

opony. Migrační vlny, které tamější politické prostředí potlačující svobodu jednotlivce 

způsobilo, však jsou mezinárodní odbornou obcí v současnosti téměř zapomenuty. 

 

Respondenti, jejichž odpovědi jsem pro účely této práce uvedla, měli odlišné 

zkušenosti s integračním procesem. Po osmnáctiměsíčním integračním programu se 

přímo setkali s dánskou společností, přičemž každý z nich disponoval rozdílnými 

individuálními vlastnostmi. Jejich lidský kapitál se rovněž lišil, tudíž i očekávání 

jednotlivců byla různá. Někteří byli vysoce vzdělaní a jiní nebyli nijak oborově 

specializovaní. Většina z nich využila vzniklých kontaktních sítí s Dány pro nalezení 

vhodného zaměstnání. Všichni ale vyvinuli značné úsilí a učinili vážná osobní 

rozhodnutí ve snaze začlenit se do nového prostředí. 

 

Jedním z nejčastěji zmiňovaných problémů byla obtížnost dánštiny, jazyka, 

kterým hovoří méně než šest milionů osob na velmi omezeném území. Možnost setkat 

se s tímto jazykem ve středovýchodní Evropě byla téměř nepravděpodobná. Po 

absolvování integračního programu někteří dánštinu ovládali lépe, ale nikdo nedosáhl 

vysoké úrovně. Někteří z nich čelili menším obtížím při studiu díky znalosti jiných 

cizích jazyků nebo díky mladšímu věku v době příchodu do Dánska. Opačně působil 

vyšší věk, kdy k překročení hranic došlo. Pro překonání této jazykové bariéry bylo 

mnoho z nich donuceno investovat do placených jazykových kurzů. 

 

Další překážkou při snaze ovládnout jazyk této země byla omezená možnost 

každodenního použití. V případě zkoumaných uprchlíků zaměstnání představovalo 

nejdůležitější místo v sociálním kontextu, kde mohli procvičovat své dosavadní znalosti. 

Ti, kteří nenašli zaměstnání v oboru a pracovali v nekvalifikovaném sektoru, se potýkali 

se stagnující nebo dokonce se zhoršující se znalostí, když sami byli demotivovaní 

uvědoměním, že získali zaměstnání, jenž neodpovídalo jejich představám, vzdělání a 

intelektuálnímu potenciálu. Při zohlednění Chiswickovy teorie předpokládající přímou 



Diplomová práce                                    Integrace uprchlíků v Dánsku: úspěch či prohra? 

- 89 - 

úměru mezi délkou pobytu v přijímající zemi a zlepšující se znalostí jazyka (Chiswick 

et al., 2006) musím konstatovat, že v případě vysoce vzdělaných uprchlíků, kteří 

v Dánsku strávili více jak dvacet pět let svého života, nedošlo ke zlepšení znalosti 

jazyka, pokud pracovali v méně kvalifikovaných oborech či manuálně. Naopak ti, jež 

získali zaměstnání v oboru, z tohoto stavu jazykově profitovali. 

 

Teoretický předpoklad, že studium jazyka je jednodušší, pokud jedinec 

disponuje již dřívější znalostí jiné řeči, je jen částečně v souladu se zkušenostmi 

citovaných respondentů. Někteří vysoce vzdělaní uprchlíci se dokázali naučit dánštinu a 

přizpůsobit se tamější kultuře díky znalosti jiného cizího jazyka, ale i vzhledem k jejich 

úspěchu v podobě nalezení zaměstnání v oboru. Zkušenosti jiných vypovídají o tom, že 

i přes ovládání další cizí řeči kulturní a sociální integrace utrpěla, neboť původní 

vzdělání nebylo uznáno a byli donuceni najít si zaměstnání mimo specializaci, což 

obvykle znamenalo méně kvalifikovanou práci. Navíc je potřeba zmínit markantní 

lingvistickou vzdálenost mezi dánštinou a mateřskými jazyky respondentů.  

  

Vzdělávací program pro uprchlíky a imigranty jakožto další nástroj integrační 

politiky země byl pro respondenty zároveň důležitý z hlediska vytvoření sítí. Lektoři 

dánštiny, zaměstnanci Rady pro uprchlíky a jiní představovali pro účastníky důležitý 

zdroj informací, které v době příchodu cizinci postrádají, a které jsou přitom tak zásadní 

pro úspěšnou kulturní, sociální a ekonomickou integraci. Ovšem mají-li tyto kontaktní 

sítě pozitivní dopad v podobě možnosti získat znalosti specifické pro danou zemi, pak 

mohou působit i kontraproduktivně prostřednictvím blokace přístupu k těmto 

informacím a tím pádem k sociálnímu životu v Dánsku. 

 

V případě nekvalifikovaných uprchlíků rekvalifikační kurzy přetvořily lidský 

kapitál dle požadavků dánského pracovního trhu, jehož „nepropustnost“ jim umožnila 

získat zaměstnání tradičně rezervované pro imigranty – nekvalifikované práce. I v této 

oblasti sehrály kontaktní osoby důležitou roli, neboť díky nim se uprchlíci pohybovali 

mezi různými zaměstnáními. S výjimkou období nezaměstnanosti a při odhlédnutí od 

nedostačující znalosti dánštiny po absolvovaném integračním programu jejich začlenění 

do společnosti proběhlo dle představ dánského státu – relativně ovládají jazyk, 

rekvalifikační kurz shledali užitečným, získali „nějaké zaměstnání“, které jim zajistilo 
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finanční stabilitu a přeměnilo je z příjemců sociálních příspěvků v ekonomicky 

soběstačné jedince. Zároveň se cítí být integrovaní v rámci dánské společnosti. 

 

Vzdělaní a kvalifikovaní uprchlíci také využili rekvalifikačních kurzů a 

kontaktních sítí, ovšem zde byly výsledky jiné. Někteří dokázali využít odborné kurzy 

během ekonomické integrace, jiní dobrovolně investovali do dalšího vzdělávání, 

přičemž se společně s kontakty navázanými během integračního programu dokázali 

uplatnit v oboru. V zásadě se cítí být rovněž integrovaní a spokojení se životem 

v Dánsku.   

 

Ovšem jiní, kteří také získali zaměstnání dle jejich vzdělání i díky kontaktům, si 

nemohli dovolit pracovat v oboru vzhledem k nedostatečnému výdělku. Společně 

s uprchlíky, kteří nedokázali uplatnit své znalosti v novém prostředí, byli nuceni se 

respecializovat, získali zaměstnání neodpovídající jejich kvalifikacím a vzdělání. 

Očekávání těchto jedinců a lidský kapitál nebyly naplněny, což se negativně odrazilo na 

kulturní a sociální integraci. U respondentů se tento problém negativně projevil na jejich 

vlastním pocitu nedostatečného začlenění do dánské společnosti a z toho vyplývajícího 

plánovaného odjezdu zpět do mateřské země v důchodovém věku. Politika „jakékoliv 

práce“ tak v tomto případě netvoří základ integrace, jak lze vyčíst ze zkušeností 

vzdělaných uprchlíků zaměstnaných v nekvalifikovaném sektoru, ale zajišťuje jen 

materiální zabezpečení na úkor sociální a kulturní integrace.   

 

 Vrátím-li se k otázkám a hypotézám položeným v úvodu, pak musím konstatovat 

následující. Na základě výše uvedených závěrů vyplývajících z osobních zkušeností 

zkoumaných respondentů jednoznačně přisuzuji možnosti získat zaměstnání v oboru, 

kterému se uprchlík před emigrací věnoval, důležitou roli ve vztahu k úspěšnému 

začlenění jedince do hostitelské společnosti. Minimálně u zkoumaných uprchlíků 

zaměstnání splňující toto kritérium představuje bránu k úspěšné ekonomické, kulturní a 

sociální integraci. Zaměstnání je tedy jedním z klíčových faktorů úspěšné integrace 

uprchlíků, neboť se identifikují právě s prací. Působení v oblasti specializace je jediným 

způsobem, jak mohou znovu získat ztracený status. Odtud je rovnováha mezi 

subjektivním (vzdělání) a objektivním statusem (zaměstnání získané v přijímající zemi) 

jedním z předpokladů úspěšné integrace. 
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 Prostřednictvím zaměstnání se tak dostávám ke druhé otázce, jíž si kladu 

v úvodu. Ekonomická, sociální a kulturní integrace jsou tři úrovně procesu, které jsou 

propojené a vzájemně spolu souvisí. Úspěšnost integrace musí být měřena zhodnocením 

imigrantova lidského kapitálu a otevřeností pracovního trhu vůči němu, což poskytuje 

možnost najít si zaměstnání v oboru, využít vzdělání dosažené v mateřské zemi a zpět 

získat vlastní ztracenou identitu. Pokud vzdělaní uprchlíci nemají přístup k vysoce 

kvalifikovanému sektoru například kvůli přetrvávající diskriminaci, uzavřenosti 

společnosti či předsudkům, pak jsou nuceni přijmout „jakékoliv zaměstnání“, které je 

pod úrovní jejich vzdělání a intelektuálního potenciálu. V důsledku toho může dojít 

k jakémusi „nálepkování“ určitých prací jako určených pro imigranty, což tyto jedince 

staví do podřadné role a podporuje ghetoizaci na pracovišti. Tento stav má 

kontraproduktivní dopad na ekonomickou, sociální a kulturní integraci. 

 

 Předpoklad, že politika „jakékoliv práce“ nezaručuje úspěšnou integraci 

uprchlíka, výsledky mého výzkumu podporují jen částečně. Z pohledu dánské vlády je 

jedinec žádající o poskytnutí azylu integrovaný, pokud získá „jakékoliv zaměstnání“. Ze 

zkušeností respondentů vyplývá, že formulace dánských autorit je relevantní v případě 

nekvalifikovaných uprchlíků majících nekvalifikované zaměstnání. Naopak můj 

předpoklad je správný, jedná-li se o vysoce vzdělané uprchlíky. Pro tuto kategorii je 

„jakékoliv zaměstnání“ nedostačující, neboť zajišťuje pouze ekonomickou stabilitu, 

nikoliv však úspěšnou integraci. Být úspěšně integrovaný v případě kvalifikovaných 

uprchlíků znamená získat zaměstnání odpovídající dosaženému vzdělání nebo 

specializaci. V tomto případě respondenti opravdu vyjádřili pocity zklamání a frustrace 

z neúspěšného začlenění do společnosti, pokud nenašli odpovídající zaměstnání, 

případně nebyli-li adekvátně finančně ohodnoceni. Zároveň plánují návrat do mateřské 

země v důchodovém věku. S přijímající společností tak nejsou úzce spjati či spřízněni 

jako ti, kterým se podařilo uplatnit se v oboru. Zaměstnání, respektive ekonomická 

integrace, je opravdu klíčovým faktorem ve vztahu k dalším dimenzím procesu.    

 

 V rámci této práce jsem se věnovala velmi úzce vymezené skupině uprchlíků, 

když jsem se zaměřila pouze na migrační pohyby z bývalého sovětského bloku. 

Vzhledem k nepříliš velkým kulturním, rasovým a hodnotným rozdílům mezi 

uprchlickou komunitou a hostitelskou společností tak v podstatě „odpadla“ nutnost 

zohlednit i problematiku případného rasistického postoje domácího obyvatelstva 



Diplomová práce                                    Integrace uprchlíků v Dánsku: úspěch či prohra? 

- 92 - 

k přistěhovalcům. Zároveň jsem zkoumala většinou vzdělané jedince, což rozhodně 

nelze tvrdit o všech uprchlících. I přes tyto limitující aspekty výzkumu si troufám tvrdit, 

že z této analýzy lze vyvodit dvě úvahy či doporučení ve vztahu k integraci uprchlíků a 

imigrantů obecně. Poukázala jsem na to, že uprchlíci přisuzují velkou důležitost 

zaměstnání, které si v přijímající zemi najdou. Cítí se být integrovaní, pokud se mohou 

pracovně profilovat ve svém oboru a využít svůj lidský kapitál. První doporučení 

spatřuji v přístupu politických činitelů, kteří by měli vzít v úvahu tento lidský kapitál 

uprchlíků a pokusit se jej přizpůsobit požadavkům pracovního trhu přijímající země. 

Uprchlíci s vyšším vzděláním by tak rozhodně neměli být vnímáni jako „problém“ pro 

společnost, ale jako užitečný zdroj. Zvažuje-li se integrace jako dvoustranný proces, pak 

by lidský kapitál těchto jedinců měl být zohledněn nejen na papíře, ale i v praxi.  

 

 Druhé doporučení vnímám v souvislosti se studiem integračního procesu. Větší 

důraz by měl být kladen na překážky integrace z pohledu imigrantů a uprchlíků 

samotných. Existuje mnoho studií nahlížejících na integraci z makro perspektivy. V 

případě Dánska uprchlíci ze středovýchodní Evropy jsou již zapomenutou kapitolou, 

neboť jsou považováni za integrovanou součást společnosti, ačkoliv mnoho z nich tento 

názor nesdílí a naopak plánují návrat do mateřské země. Právě proto bychom měli 

výzkum zaměřit z hlediska mikro perspektivy na studium menších skupin imigrantů a 

uprchlíků a jejich zkušeností s integračním procesem na základě různých proměnných 

do hloubky a poté je porovnat. Vnímání integračního procesu z pohledu ekonomické 

integrace uprchlíka, která by byla v souladu s dosaženým vzděláním a která tak 

pozitivně ovlivní i kulturní a sociální dimenzi procesu, může být považována za jeden 

z těchto přístupů. 
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Resumé  

Základním cílem této práce bylo zanalyzovat integrační politiku Dánska vůči 

uprchlíkům pocházejícím ze zemí bývalého sovětského bloku a na základě tohoto 

rozboru nalézt nový přístup k integračnímu procesu této komunity. Inovační prvek je 

spatřován v tom, že je zvažováno ekonomické a sociální postavení uprchlíků žijících 

v Dánsku při zohlednění původního ekonomického potenciálu těchto jedinců, jež byl 

uznáván v zemi původu. Práce si rovněž kladla za cíl nalézt spojení mezi kulturní, 

sociální a ekonomickou integrací. Prostřednictvím výzkumu měly být zodpovězeny dvě 

otázky. 

 

Za prvé, je vůbec relevantní přisuzovat možnostem uprchlíků získat zaměstnání 

v cílové destinaci v oblasti či specializaci, jíž se před vstupem do přijímající země a tím 

pádem do imigračního a integračního procesu věnovali, důležitou roli ve vztahu k 

integračnímu procesu? A za druhé, jakou lze nalézt souvislost mezi kulturní, sociální a 

ekonomickou integrací uprchlíků žijících v Dánsku? 

 

Kulturní a sociální integrace jsou prvními kroky v procesu integrace uprchlíků 

do hostitelské společnosti. Mají mnoho aspektů, které tyto vzájemně propojené procesy 

předpokládají. Ovládnutí jazyka přijímající země je důležitou součástí kulturní 

integrace. Je obvykle vnímáno jako nejméně problematické. Nicméně zkušenosti 

respondentů poukázaly na jisté překážky. Kromě obtížnosti dánštiny šlo především o 

omezenou možnost jejího každodenního použití. Ti, jež získali kvalifikované 

zaměstnání v oboru, jazykové znalosti obohacovali intenzivním kontaktem s rodilými 

Dány. Naopak vzdělaní uprchlíci, kterým se nepodařilo se úspěšně ekonomicky 

integrovat prostřednictvím nalezení zaměstnání v oboru, jazykově strádali, když se 

setkávali spíše s imigranty a jinými cizinci pracujícími manuálně. Zároveň se potýkali 

s pocity zklamání a frustrace plynoucími z jejich nepovedeného začlenění do 

pracovního trhu a následně i do společnosti.  

 

Integrační program jakožto další nástroj integrační politiky státu se ukázal být 

jako velice přínosný z hlediska navázání kontaktních sítí s rodilými Dány i ostatními 

cizinci. Díky těmto sítím totiž mnoho respondentů získalo zaměstnání či mělo možnost 
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zapsat se do rekvalifikačních kurzů, které pomohly přizpůsobit jejich lidský kapitál 

potřebám dánského pracovního trhu.  

 

Jestliže hlavním předpokladem práce bylo, že dánská integrační politika 

založená na „politice jakékoliv práce“ není základem úspěšné integrace minimálně u 

zkoumaných uprchlíků, pak výzkum tuto hypotézu potvrdil částečně. Přístup dánských 

autorit je totiž relevantní v případě nekvalifikovaných uprchlíků majících 

nekvalifikovanou práci. Integrační program včetně absolvovaných rekvalifikačních 

kurzů jim pomohl nalézt si zaměstnání, relativně ovládají jazyk a cítí se být součástí 

dánské společnosti. Podobně spokojení jsou kvalifikovaní uprchlíci zaměstnaní v oboru. 

Ovšem kvalifikovaní uprchlíci, kteří nenalezli zaměstnání v oboru a kteří si tak museli 

najít práci neodpovídající jejich vzdělání, se necítí být integrovaní a plánují návrat do 

mateřské země v důchodovém věku. V jejich případě politika „jakékoliv práce“ 

zajišťuje jen finanční stabilitu, nikoliv však úspěšnou integraci.  

 

Tato práce analyzovala situaci dvou typů uprchlíků – kvalifikovaných a 

nekvalifikovaných – a tří typů ekonomické integrace – nekvalifikovaní jedinci 

zaměstnaní v nekvalifikovaném sektoru, kvalifikovaní uprchlíci mající práci v jejich 

oboru a kvalifikovaní jedinci zaměstnaní v nekvalifikovaném sektoru. Ačkoliv „politika 

jakékoliv práce“ má u jednotlivých typů rozdílné výsledky, pro všechny kategorie platí, 

že zaměstnání hraje důležitou roli ve vztahu k celkové integraci. Minimálně u 

zkoumaných uprchlíků zaměstnání odpovídající úrovni dosaženého vzdělání 

představuje bránu k úspěšné ekonomické, kulturní a sociální integraci. 

 

Z výše uvedených závěrů lze jednoznačně usoudit, že ekonomická integrace 

zásadním způsobem ovlivňuje další fáze procesu – kulturní a sociální integraci. Jestliže 

respondenti nezískali adekvátní zaměstnání, pak jejich jazyková akulturace nebyla na 

dostatečné úrovni a zároveň možnost stýkat se s rodilými Dány a více se začlenit do 

přijímající společnosti byla omezená. Jinými slovy, strádal-li jedinec v oblasti 

ekonomické integrace, pak byl ohrožen i v ostatních dvou fázích procesu. Maximální 

míra úspěšnosti integračního procesu nemohla být dosažena.   
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Summary 

The aim of this study was to analyse the Danish integration policy for refugees 

who came from the countries of the former Soviet block and to explore a new approach 

towards the integration process of the community on the grounds of the research. The 

innovative aspect is being seen in the fact that the economic and social status of 

refugees living in Denmark as being considered in regards to the former economical 

potential of these individuals recognized in the country of origin. The other aim of the 

study was to explore the relationship between cultural, social and economical 

integration. Two questions should be answered through the research. 

 

 Firstly, is it relevant to give a considerable role to a refugee to find a job in trade 

or in the previous specialization that a refugee was working in before entering a 

receiving country with regards to the integration process? And secondly, what 

connection between cultural, social and economical integration of refugees living in 

Denmark can be found? 

 

 Cultural and social integration are the first steps towards the refugee integration 

process into the host society. There are many aspects that these interconnected 

processes pre-suppose. The knowledge of a language of a receiving country is an 

important part of cultural integration. It is usually seen as the least problematic aspect. 

Nevertheless, respondents’ experiences have shown that there were some obstacles. 

Besides the difficulty of Danish, the limited possibility of its everyday use was another 

problem. Those respondents who got a job in trade were enriching their language skills 

by intensive contact with native Danes. On the contrary qualified refugees who have not 

reached succesfull economical integration via finding a job in their specialization were 

losing their language skills when meeting mostly immigrants and other foreigners who 

had menial jobs. They were also facing feelings of disapointment and frustration as a 

consequences of unsuccessful integration into the labour market and society.  

 

 Integration program‘s as another means of integration policy of a state has 

proved to be very useful when considering the contact networking with native Danes 

and other foreigners. Thanks to these networks many respondents have found a job or 
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succeded to enroll into a retraining course that helped to adapt their human capital to the 

requirements of the Danish labour market.  

 

If the main hypothesis of the study was that the Danish integration policy based 

on “any job policy” does not lead to a succesful integration at least in the case of 

questionned refugees, than the research has confirmed this assumption partially. The 

approach of Danish authorities is relevant when talking about unskilled refugees with 

unskilled jobs. The integration program including vocational training which has helped 

them to find a job, they managed to learn the language and they feel a part of Danish 

society. Qualified refugees employed in their specialization have simillar feelings of 

their own integration. However, qualified refugees who have not succeded to find a job 

in trade and who therefore had to find employment not equivalent to their education do 

not feel integrated and they plan a retirement home return. In this case “any job policy” 

ensures only financial stability, not succesfull integration.     

 

This diploma thesis has analysed two types of refugees – skilled and unskilled 

ones – and three types of economical integration – unskilled individuals with unskilled 

jobs, qualified refugees wih a job in trade and skilled individuals with unskilled jobs. 

Although “any job policy” has got different results within each group an employment 

plays an important role in relation with succesfull integration in all categories. At least 

in case of questionned respondents an employment that reflects a level of reached 

education is a pathway towards a succesfull economical, cultural and social integration.  

 

According to the conclusions mentioned above it may be deduced that 

economical integration dramatically influences other phases of the process – cultural 

and social integration. If respondets were not employed properly their language 

acculturation has not reached a required level and consequently a possibility to be in a 

contact with native Danes and be more integrated into the receiving society was limited. 

In other words, if an individual was suffering in the economical integration then the 

remaining two dimensions of the process were obstructed as well. The maximum level 

of a succesfull integration could not be reached. 
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Příloha č. 3: Dotazník v anglickém znění (v podobě, jaké byl poslán)  

Příloha č. 4: Dotazník v českém znění (překlad) 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Seznam respondentů citovaných v rámci práce, základní údaje o 

jejich původu a zaměstnání v Dánsku 

 

Respondent č. 1: muž polského původu, 49 let (narozen 1960), příchod do Dánska 

v roce 1984, nekvalifikovaný pracovník, neudané původní zaměstnání, v současnosti 

zaměstnán v nemocničním skladu v Kodani; spontánní uprchlík, udělen status de facto 

uprchlíka.  

 

Respondent č. 2: muž rumunského původu, 52 let (narozen 1957), příchod do Dánska 

v roce 1985, nekvalifikovaný pracovník, v mateřské zemi zaměstnán jako řidič, 

v současnosti zaměstnanec stavební firmy, spontánní uprchlík, udělen status de facto 

uprchlíka. 

 

Respondent č. 3: žena českého původu, 53 let (narozena 1956), příchod do Dánska 

v roce 1988, stavební inženýr v bývalém Československu, stejná profese v Dánsku, 

spontánní uprchlík, udělen status de facto uprchlíka. 

 

Respondent č. 4: žena českého původu, 77 let (narozena 1932), příchod do Dánska 

v roce 1972, původní vzdělání  oblasti etnochoreologie, uplatnění v oboru v Dánsku, 

spontánní uprchlík, udělen status de facto uprchlíka. 

 

Respondent č. 5: žena maďarského původu, 52 let (narozena 1957), příchod do Dánska 

v roce 1984, scénáristka v zemi původu i v Dánsku, spontánní uprchlík, udělen status de 

facto uprchlíka. 

 

Respondent č. 6: muž maďarského původu (manžel respondentky č. 5), 59 let (narozen 

1950),  

 příchod do Dánska v roce 1984, ředitel malého divadla v Maďarsku, divadelní režisér 

v Dánsku, spontánní uprchlík, spontánní uprchlík, udělen status de facto uprchlíka. 
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Respondent č. 7: muž polského původu, 66 let (narozen 1943), příchod do Dánska 

v roce 1985, loutkový animátor, v Dánsku pracuje v oboru, spontánní uprchlík, udělen 

status de facto uprchlíka. 

 

Respondent č. 8: muž srbského původu, 67 let (narozen 1942), příchod do Dánska 

v roce 1987, původně veterinář v zemi původu, v současnosti majitel nakladatelství 

v Dánsku, spontánní uprchlík, udělen status de facto uprchlíka. 

 

Respondent č. 9: muž českého původu (manžel respondentky č. 3), 56 let (narozen 

v roce 1953), příchod do Dánska v roce 1988, původně projektant, v současnosti 

nezaměstnaný, ale vede vlastní internetový obchod, spontánní uprchlík, udělen status de 

facto uprchlíka. 

 

Respondent č. 10: žena polského původu, 45 let (narozena 1964), příchod do Dánska 

v roce 1984, původně učitelka francouzštiny, v současnosti taxikářka, spontánní 

uprchlík, udělen status de facto uprchlíka. 

 

Respondent č. 11: žena rumunského původu, 45 let (narozena 1964), příchod do Dánska 

v roce 1982, původně vzdělaná v oboru hotelnictví, turismus, v současnosti 

administrativní pracovnice na poště, spontánní uprchlík, udělen status de facto 

uprchlíka. 

 

Respondent č. 12: muž litevského původu, 48 let (narozen v roce 1961), příchod do 

Dánska v roce 1979, vzdělání v technickém oboru, současné zaměstnání v Dánsku 

neuvedeno, spontánní uprchlík, udělen status de facto uprchlíka. 
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Příloha č. 2: Seznam uprchlíků, jejichž odpovědi nebyly v práci citovány z důvodu 

neúplného / nejasného zodpovědění otázek, nebo z důvodu neaktivity v rámci 

pracovního trhu (postproduktivní věk) 

 

Respondent č. 13: muž polského původu, 45 let (narozen 1964), příchod do Dánska 

v roce 1991 na základě reunifikace rodiny, technické vzdělání v mateřské zemi, 

v současnosti nezaměstnaný. 

 

Respondent č. 14: žena maďarského původu, 76 let (narozena 1933), příchod do Dánska 

v roce 1970 na základě reunifikace rodiny, žena v domácnosti, nyní v důchodu.  

 

Respondent č. 15: muž maďarského původu, 72 let (narozen 1937), příchod do Dánska 

v roce 1970 na základě reunifikace rodiny, původní profese neuvedena, nyní v důchodu. 
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Příloha č. 3: Dotazník v anglickém znění (v podobě, jaké byl poslán) 

 

Questionnaire 
Dear respondent, 

Please find below 20 questions that you may answer either by encircling one or more 

options or by writing down other comments to each question. It is possible to use the 

space under each question or you may add your answers at the end of the questionnaire 

for this purpose. 

Thank you for your time.     

Tereza Cingrosova 

 

Name (not compulsory):  

Age:  

Sex: 

Country of origin: 

Year of entry to Denmark: 

Education / Qualification (achieved in country of origin or in Denmark): 

…………………………………………………………………………………………… 

Former job (in country of origin): 

…………………………………………………………………………………………… 

 

1. Have you received a residence permit on the grounds of the granted status of refugee 

(de facto refugee)? 

a) yes     b) no  

If you have chosen option “b” please specify the reason for obtaining the residence 

permit. 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

2. Did you go through the integration program? 

a) yes     b) no 

If you have chosen option “b” please specify the reason. 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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3. Do you consider the program for immigrants covered by the Danish government as 

useful with regard to the  level of integration into Danish society? 

 a) yes     b) no 

 Please specify the answer. 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

4. How would you qualify your knowledge of Danish after the termination of the 

program? 

a) very good   b) sufficient   c) average   d) rather deficient   e) deficient   f) almost none  

 

5. Did you have to face any special obstacles when learning Danish? Which one? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

6. Was there anything that helped you to overcome the difficulty of the language (e.g. 

knowledge of another foreign language)? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

7. Did you enroll in any other (paid) courses of Danish? 

a) yes     b) no 

 

8. Did you participate in vocational training during / after the integration program? 

a) yes     b) no 

If you have chosen option “b” please specify the reason (it was impossible to sign up for 

the chosen course, it was not useful for you etc.). Please continue with question 11.  

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

9. If you have chosen option “a” what benefit did the course have for you? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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10. How did you get to know about the course? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

11. Do you find the integration program useful with regard to networking (that is 

finding contacts to native Danes / persons who helped you with finding a job etc.)?  

a) yes     b) no 

If you have chosen option “a” could you specify in which way did you use these 

contacts? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

12. How would you evaluate the overall contribution of the integration program with 

regard to your integration to Danish society? 

a) very useful   b) useful   c) rather useful   d) rather useless  e) useless   f) waist of time  

 

13. Are you employed in your field of knowledge (in your specialization)? 

a) yes     b) no 

If you have chosen option “b” please specify the reason. 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Was it difficult to find a job? Please specify the reason. 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

14. Was it difficult to find employment in your field of knowledge? Did you face any 

special obstacles?  

a) yes     b) no 

Please specify your answer. 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

15. Do you consider having a job being an important factor within the process of 

integration? 

a) yes     b) no 
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Please specify your answer. 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

16. What is the biggest benefit of having a job (besides financial stability) in your 

opinion? You may choose more than one option. 

a)  improvement of Danish              c) new information in my field    

b) finding new contacts                   d) no benefit    

e) others: 

………………………………………………………………………………………... 

 

17. Can you give details of any obstacles you had / still have to face during the process 

of integration? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

18. Do you consider yourself being fully integrated into Danish society? 

a) fully integrated  b) partially integrated  c) rather not integrated  d) not integrated at all 

Do you have any comment to your answer? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

19. Are you satisfied with your life in Denmark? 

a) satisfied            b) rather satisfied            c) rather discontented            d) discontented 

Do you have any comment to your answer? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

20. Would you like / Do you plan to go back to your country of origin? 

a) yes     b) no 

 

If you have any further comments to any of the questions please write it down: 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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Příloha č. 4: Dotazník v českém znění (překlad) 

 

Dotazník 
Vážený respondente, 

níže je uvedeno 20 otázek, na které můžete odpovědět zakroužkováním jedné či více 

možností nebo napsáním Vašich dalších komentářů přímo k otázce či na konci 

dotazníku.  

Děkuji za Váš čas. 

Tereza Cingrošová 

 

Jméno (není povinný údaj): 

Věk: 

Pohlaví: 

Země původu: 

Rok vstupu do Dánska: 

Vzdělání / Kvalifikace (získané v mateřské zemi): 

…………………………………………………………………………………………… 

Původní zaměstnání (v zemi původu): 

…………………………………………………………………………………………… 

 

1. Získal/a jste povolení k pobytu na základě udělení uprchlického statusu (statusu de 

facto uprchlíka)? 

a) ano     b) ne 

V případě zvolení možnosti „b“ prosím uveďte důvod obdržení pobytového povolení. 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

2. Absolvoval/a jste integrační program? 

a) ano     b) ne 

V případě zvolení možnosti „b“ prosím uveďte důvod. 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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3. Považujete tento program zaštiťovaný dánskou vládou za užitečný vzhledem k míře 

integrace do dánské společnosti? 

a) ano     b) ne 

Prosím, rozveďte svou odpověď. 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

4. Jak byste ohodnotil/a Vaši znalost dánštiny po ukončení programu? 

a) velmi dobrá  b) dostatečná  c) průměrná  d) spíše nedostatečná  e) nedostatečná   

f) téměř žádná 

 

5. Musel/a jste čelit nějakým zvláštním překážkám při studiu dánštiny? Jakým? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

6. Překonal/a jste snáze obtížnost jazyka díky nějakým faktorům (například znalost další 

cizí řeči)? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

7. Zapsal/a jste se do dalšího (placeného) kurzu dánštiny? 

a) ano     b) ne 

 

8. Zúčastnil/a jste se rekvalifikačního programu během / po ukončení integračního 

programu? 

a) ano     b) ne 

V případě zvolení možnosti „b“ prosím uveďte důvod (nebylo možné zapsat se do 

vybraného kurzu, účast by nebyla přínosná apod.). Poté pokračujte otázkou číslo 11.  

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

9. V případě zvolení možnosti „a“ prosím uveďte, jaký přínos pro Vás tento kurz měl. 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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10. Jak jste se o kurzu dozvěděl/a? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

11. Považujete integrační program za užitečný ve vztahu k vytváření kontaktních sítí (tj. 

hledání kontaktů na rodilé Dány / osoby, které Vám pomohly s nalezením zaměstnání 

apod.)? 

a) ano     b) ne 

V případě zvolení možnosti „a“ můžete uvést, jak jste tyto kontakty využil/a? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

12. Jak byste ohodnotil/a celkový přínos integračního programu ve vztahu k integraci do 

dánské společnosti? 

a) velmi užitečný  b) užitečný  c) spíše užitečný  d) spíše neužitečný  e) neužitečný   

f) ztráta času 

 

13. Jste zaměstnaný/á ve Vašem oboru (v oblasti specializace)? 

a) ano     b) ne 

V případě zvolení možnosti „b“ prosím uveďte důvod. 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Bylo obtížné najít si zaměstnání? Prosím specifikujte svou odpověď.  

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

14. Bylo obtížné najít si zaměstnání ve Vašem oboru? Čelil/a jste nějakým překážkám?  

a) ano     b) ne 

Prosím, rozveďte svou odpověď. 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

15. Považujete zaměstnání za důležitý faktor v procesu integrace? 

a) ano     b) ne 
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Prosím, rozveďte svou odpověď. 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

16. Jaký je dle Vašeho názoru největší přínos zaměstnání (kromě finanční stability)? 

Můžete zvolit více než jednu možnost. 

a)  zlepšení Dánštiny                              c) nové informace v mém oboru    

b) nalezení nových kontaktů                  d) žádný přínos    

e) jiné: 

………………………………………………………………………………………... 

 

17. Můžete detailněji popsat překážky, s jakými jste se setkal/a nebo setkáváte během 

procesu integrace? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

18. Vnímáte se za plně integrovaného / integrovanou do dánské společnosti? 

a) plně integrovaný/á              b) částečně integrovaný/á              c) spíše neintegrovaný/á     

d) vůbec neintegrovaný/á 

Prosím, rozveďte svou odpověď. 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

19. Jste spokojený/á se životem v Dánsku? 

a) spokojený/á       b) spíše spokojený/á       c) spíše nespokojený/á        d) nespokojený/á 

 

20. Chtěl/a byste / Máte v plánu vrátit se do mateřské země? 

a) ano     b) ne 

 

Máte-li nějaké další komentáře k otázkám, můžete je uvést zde. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 


