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Abstrakt (£esky):

Tato bakalá°ská práce se zabývá kaºdodenním ºivotem v uprchlickém tábo°e v rakou-

ském Traiskirchen v ²edesátých aº osmdesátých letech 20. století. P°edev²ím analyzuje

d·vody, které vedly uprchlíky k opu²t¥ní vlastní zem¥. Dále zkoumá azylové °ízení,

do n¥hoº zasazuje klí£ové strategie aktér· ve vztahu k jejich o£ekáváním a ºivotním

plán·m. Práce se rovn¥º v¥nuje kon�ikt·m v tábo°e, jejich hlavním d·vod·m a zp·-

sob·m °e²ení. Stranou nenechává ani otázku (ne)zam¥stnanosti. S odkazem na teorii

Anthonyho Richmonda i pramenný materiál z tábora Traiskirchen práce ukazuje, ºe

nelze vést jasnou d¥lící linii mezi ekonomickou a politickou migrací. Namísto toho je

pro porozum¥ní této migrace uºite£né poloºit d·raz i na my²lenkový sv¥t uprchlík·,

zejména jejich p°edstavy o Západ¥, s nimiº do nového prost°edí p°icházeli a konfrontaci

t¥chto p°edstav s praxí pobytu v tábo°e. Z pramen· vyplývá, ºe tyto obrazy Západu,

které £asto p°edstavovaly výraznou idealizaci západní reality, ovliv¬ovaly samotné roz-

hodnutí k emigraci a následn¥ i násobily ²ok spjatý s realitou ºivota v tábo°e.

Abstrakt (anglicky):

This BA thesis is devoted the everyday life in the Austrian refugee camp Traiskirchen

from the 1960s to 1980s. In particular, it analyses the reasons which led the refugees

to leave their country of origin. It further examines the asylum application procedure

and the key strategies the actors employ within it with regard to their expectations

and long-term plans. The thesis then explores the con�icts in the camp, their principal

backgrounds and their solutions. It also touches on the question of (un)employment.

With reference to the theory of Anthony Richmond and the sources from the Trais-

kirchen camp, the thesis shows that a clear line cannot be drawn between economic and

policital migration. In its stead, it is useful for our understanding of this migration to

put emphasis on the refugees' "Sinnwelt", their so-to-say symbolic universe, especially

the ideas about the West with which they were coming into the new environment, and

on the confrontation of these ideas with the practical experience of the camp. The

sources reveal that these images of the West, which often stood as a markedly idealized

representation of the Western reality, had in�uenced the very decision to emigrate, and

subsequently exacerbated the shock in�icted by the reality of the camp.
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1 Úvod

Traiskirchen je venkovské m¥ste£ko se t°emi p°ilehlými vesnicemi, z nichº

kaºdá má kostel a n¥kolik pr·myslových podnik·. Leºí v úrodné rovin¥, kde

se da°í vínu. Rozsáhlé vinice mezi kopci táhnou se vzh·ru mezi lesy. Na

konci m¥ste£ka u silnice k Badenu jsou kasárna ministerstva vnitra. První

vlídný p°ístav pro uprchlíky na cest¥ za svobodou. U brány policisté v ²edi-

vých uniformách vybíhají ze stráºní budky a autobus projíºdí pod vytaºenou

závorou na první nádraºí, kde emigranty vítá °editel tábora.

Emma Jaro²ová

Zabouchla se za mnou brána a z°ízenec m¥ odvedl po schodech do £tvrtého

poschodí obrovské vojenské budovy bývalých kasáren Marie Terezie. Do²li

jsme k m°íºím. Zase se mi sev°el ºaludek podmín¥ný re�exem z bývalých

komunistických výslech·. "Po£kejte, to jdem do n¥jakého kriminálu?" zeptal

jsem se ho, ale on mi nerozum¥l a p°edal m¥ dal²ímu z°ízenci, který m¥

uvedl do místnosti s °adou vojenských patrových postelí a práskl za sebou

zam°íºovanými dve°mi. Byl jsem zase ve v¥zení a nic jsem nechápal.

Milan Kohout

1.1 Fragestellung

Tato bakalá°ská práce se zabývá historií rakouského uprchlického tábora Traiskirchen

a kaºdodenním ºivotem vn¥m. Nejedná se primárn¥ o p°ísp¥vek k d¥jinám politickým.

Práce klade d·raz na to, v jakých podmínkách emigranti ºili a jak sami tyto podmínky

vnímali. V prvním plánu analyzuje sv¥tovou i rakouskou azylovou politiku o£ima b¥º-

ných uprchlík· ºijících v tábo°e. Tato práce ukáºe, jak se tyto pohledy li²í od pohled·,

které nám nabízí klasické politické d¥jiny.

V druhém plánu je práce zam¥°ena na to, jak p°íchod na kapitalistický Západ vnímali

bývalí ob£ané socialistických stát· st°ední Evropy. Práce ukazuje, jak si Západ uprchlíci

p°edstavovali p°ed jeho p°íchodem a jak se tento obraz m¥nil v pr·b¥hu pobytu v tá-

bo°e. Namísto statistik se tak analýza opírá o kvalitativní prameny, umoº¬ující zachytit

my²lenkový sv¥t uprchlík· a porozum¥t jejich motivacím k odchodu na Západ i stra-

tegiím, které volili v novém prost°edí bezprost°edn¥ po út¥ku. S ohledem na strukturu

pramen· zde zazní zejména hlasy uprchlík· z�eskoslovenska a Polska.

�asov¥ je tato práce vymezena ²edesátými a osmdesátými lety dvacátého století. Po

zaloºení v polovin¥ padesátých let se totiº tábor v ²edesátých letech provozn¥ ustálil
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a na konci osmdesátých let se s pádem socialistických diktatur ve východní Evrop¥

výrazn¥ zm¥nil mezinárodní kontext i sloºení uprchlík· v tábo°e.1

Rád bych na tomto míst¥ zmínil i jednu osobní motivaci, která m¥ k tématu p°ivedla

a b¥hem zpracovávání stále více zajímala, totiº sou£asnou situaci imigrant· v �eské

republice. Na²e zem¥ se b¥hem relativn¥ krátké doby po roce 1989 stala cílovou zemí

emigrace p°edev²ím z východu.2 Dlouhodobé odsouvání imigrant· na okraj spole£nosti

i postupy cizinecké policie ve mn¥ prohlubují zájem o toto téma a podn¥cují k re�exi

moºných podobností a rozdíl· v p°ístupu k uprchlík·m v zemích st°ední Evropy ve

dvacátém století, ºivota v uprchlických táborech i moºností sociální integrace nov¥ p°í-

chozích.3 Jako je²t¥ aktuáln¥j²í se celý problém ukázal v souvislosti s nov¥ vznikajícím

cizineckým zákonem, který je ur£itým obrazem p°ístupu £eského státu k imigrant·m i

nezájmu £eské spole£nosti.4

1.2 Prameny a struktura práce

Tato práce je rozd¥lena do £ty° kapitol. V první podkapitole úvodu je formulována

badatelská otázka. V podkapitole 1.3 je pak rámcov¥ p°edstaven vztah této práce k d¥-

jinám kaºdodennosti i k fenoménu tábora jako takového. Zde je hlavní inspirací zejména

práce Bületa Dikena a Carsten Bagge Lausten "The culture of exception"5. V poslední

podkapitole úvodu jsou pak shrnuty teorie a typologie samotné migrace. Hlavními

zdroji jsou knihy "Migration Theory" od Caroline Bretell a Jamese Holli�elda6, "The

age of Migration" autor· Stephena Castlese a Marka J. Millera7 a "Global Apartheid"

od Anthonyho Richmonda8.

V druhé kapitole je analyzována rakouská azylová politika ve vztahu ke sv¥tovému kon-

textu a k vývoji v Rakousku po roce 1945. Ve t°etí £ásti této kapitoly jsou pak p°iblíºeny

právní aspekty azylového °ízení v Rakousku. Povále£ná sv¥tová migrace je shrnuta za
1Situaci po roce 1989 ve své diplomové práci blíºe popisuje nap°íklad Hans Rosenegger. Viz RO-

SENEGGER, Hans: Leben im Flüchtlingslager. Wien 1994. Diplomová práce. Universität Wien.
2K tomu blíºe nap°íklad CASTLES, Stephen a Mark J MILLER. The age of migration: international

population movements in the modern world. 2nd ed. London: Macmillan, 1998, str. 106n
3Ze sou£asné literatury bych rád zmínil nedávno vydanou práci Kate°iny �apkové a Michala

Frankla o ºidovských uprchlících do �eskoslovenska ve t°icátých letech, která jako jedna z prvních
velmi jasn¥ ukázala rozdíly mezi pohledem shora a zdola i na neut¥²enou situaci mnoha uprchlík·. Viz
�APKOVÁ, Kate°ina a Michal FRANKL. Nejisté úto£i²t¥: �eskoslovensko a uprchlíci p°ed nacismem
1933-1938. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2008.

4Nová imigra£ní pravidla pohledem ombudsmana. Rozhovor s JUDr. Pavlem Po°ízkem PhD. z
Kancelá°e ve°ejného ochránce práv. [online] Program migrace 2013. [cit. 24. 6. 2013 ] Dostupné z: <
http://migration4media.net/2013/06/18/nova-imigracni-pravidla-pohledem-ombudsmana/ >

5DIKEN, Bulent a LAUSTSEN, Carsten B. The culture of exception: sociology facing the camp.
New York: Routledge, 2005.

6BRETTELL, Caroline B.; HOLLIFIELD, James F. (ed.). Migration theory: talking across the
disciplines. New York: Routledge, 2013.

7CASTLES a MILLER: The age...
8RICHMOND, Anthony H. Global apartheid: refugees, racism, and the new world order. Toronto:

New York, 1994.

8



pomocí publikace "Evropa v pohybu" Klause J. Badeho9 a jiº zmín¥né knihy "The age

of Migration". Komplexn¥j²í zpracování rakouské azylové politiky bohuºel neexistuje.

V této práci je zpracována zejména za pomoci n¥kolika £lánk· ze sborníku Olivera

Rathkolba "Asylland wider willen"10 a knihy Eduarda Staneka "Verfolgt, verjagt, ver-

trieben"11. Ta p°edstavuje jedinou ucelen¥j²í monogra�i. A£koliv se nejedná o klasickou

historickou práci - sám autor byl zam¥stnán jako rakouský dvorní rada, a jak ukáºi

níºe, £áste£n¥ reprodukuje narativ Rakouska jako zem¥ zaslíbené azylant·m.12 Právní

aspekty rakouského azylového °ízení jsou zpracovány z podklad· £lánku Stefana Rosen-

mayera "Asylrecht und Asylverfahren in Österreich"13 a diplomové práce z politických

v¥d Axela Reiserera "Die österreichische Flüchtlingspolitik"14.

T°etí kapitola, která je s ohledem na vý²e uvedené badatelské otázky st¥ºejní, analyzuje

podmínky ºivota migrant· v uprchlickém tábo°e v rakouském Traiskirchen. Jako pri-

mární prameny slouºí zejména dokumenty z archivu rakouského ministerstva vnitra15

a situa£ní zprávy £eskoslovenské rozv¥dky z Archivu bezpe£nostních sloºek16, v návaz-

nosti na ostatní prameny pak i autobiogra�cký román Emmy Jaro²ové17 a vzpomínky

Milana Kohouta18. Dále pak je to zejména diplomová práce z oboru sociální a eko-

nomických v¥d "Lebensbedingungen von Asylanten in Österreich" od Gerharda Kur-

zmanna.19 Jeho práce je p°ínosná zejména proto, ºe p°ibliºuje ºivot azylant· s pomocí

bohatého orálního výzkumu.
9BADE, Klaus J. Evropa v pohybu: evropské migrace dvou století. Praha: Lidové noviny, 2005.

10HEISS, Gernot a RATHKOLB, Oliver (ed.). Asylland wider Willen. Wien: J & V Edition, 1995.
11STANEK, Eduard. Verfolgt, verjagt, vertrieben: Flüchtlinge in Österreich. Wien: Europaverlag,

1985.
12I v p°edmluv¥ nap°íklad bývalý rakouský kanclé° nekriticky glori�kuje roli Rakouska jako azylové

zem¥. ibid. str. 9
13ROSENMAYER, Stefan: Asylrecht und Asylverfahren in Österreich. In: KONRAD, Hans-Joachim

(ed.): Grundrechtsschutz und Verwaltungsverfahren. Berlin: Duncker & Humblot, 1985.
14REISERER, Axel: Die österreichische Flüchtlingspolitik. Wien 1987. Diplomová práce. Universität

Wien.
15Konkrétn¥ jde o dokumenty odd¥lení 12U/34 spolkového ministerstva vnitra (Bundesministerium

für Inneres - BMI ) z p°elomu ²edesátých a sedmdesátých let.
16Jde o zpravodajce, kte°í p·sobili v rámci pohrani£ní stráºe. Jeden z dokument· je ze za£átk·

sedmdesátých let, zbylé pak z konce let osmdesátých.
17Autorka knihy emigrovala stejn¥ jako hlavní hrdinka knihy patnáct let poté, co na Západ ode²el

její manºel. V rakouských táborech strávila p¥t m¥síc·. Jak sama uvádí, snaºila se v¥rn¥ zachytit

ºivot uprchlík· v táborech. JARO�OVÁ, Emma. Mezi starou a novou vlastí: kronika £sl. emigrant· v
rakouských uprchlických táborech. New York: Hlas, 1986.

18Je signatá°em charty 77, v osmdesátých letech emigroval z �eskoslovenska. V Traiskirchenu strávil
dva roky. Poté odjel do USA, kde vystudoval um¥leckou ²kolu. V sou£asné dob¥ u£í na performa£ní
um¥ní na TUFTS University v Bostonu a na Massachusetts College of Art. Kohout, Milan. Prove¤
vola sv¥tem, volem z·stane. Praha: Petr �tengl, 2010.

19KURZMANN, Gerhard: Lebensbedigungen von Asylanten in Österreich. Wien, 1989. Diplomová
práce. Universität Wien.
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1.3 Kaºdodennost a uprchlický tábor

Jak mohly nazna£it první odstavce, v nejobecn¥j²í rovin¥ se budu v této práci vztaho-

vat k d¥jinám kaºdodennosti nebo mikrohistorií. S Alfem Lüdtkem mne spojuje zájem

o "£iny a starosti t¥ch, kte°í jsou ozna£ováni jako malí lidé." A to navzdory tomu, ºe se

jedná o pojmenování "mnoho°íkající i nep°esné."20 Inspirací této práci je základní p°í-

stup, který se snaºí na d¥jiny dívat zespodu, ov²em ne bez opomenutí vztahu s d¥jinami

velkými.

Dal²í inspirací pro tuto práci je kniha Bület Dikena s Carsten Bagge Lausten, která

vychází do velké míry z Giorgia Agambena. Tábor, bez ohledu na to, zda koncent-

ra£ní, skautský nebo uprchlický, je podle nich symptomatický pro sou£asnou moderní

spole£nost. Logiku tábora by podle nich bylo moºné zobecnit na celou spole£nost.21

Pro ú£ely této práce je v²ak p°edev²ím d·leºité, ºe vycházejí ze t°í de�nic tábora,

které se navzájem dopl¬ují.22 Tábor je podle nich jednak místo do£asné, existující

pouze na omezenou dobu. Zárove¬ pat°í k evropské kulturní identit¥ a moderní historii

- od ²pan¥lských tábor· na Kub¥ p°es koncentra£ní tábory druhé sv¥tové války aº po

Guantanamo. Zadruhé je tábor nástrojem disciplinace (machine of ordering). Rozdíly

mezi lidmi uvnit° tábora jsou mnohem mén¥ d·leºité neº rozdíly mezi lidmi uvnit°

a vn¥. S tím spojené de�nování kaºdého °ádu v²ak vyºaduje de�nování svého opaku,

ne-°ádu (disorder). Zat°etí, je t°eba vzít v úvahu i jedine£nost r·zných tábor·. P°ímo

tvrdí:

Camps are not only spatio-temporal entities but also social and (bio)political

orders producing subjectivities. Di�erent camps posit di�erent life styles,

markers, identities and social roles, di�erent ways of acting and thinking.

1.4 Teorie a typologie migrace

Teorií, které se zabývají migrací, je nep°eberné mnoºství. Pro bliº²í p°edstavu, jak

se r·zné obory k tomuto tématu staví, uvádím tabulku Caroline Berrell a Jamese

Holli�elda. Je pochopiteln¥ velmi schematická a zjednodu²ující, dokáºe v²ak postihnout

variabilitu t¥chto p°ístup· (viz tabulka).

20LÜDTKE, Alf: Einleitung. Was ist und wer treibt Alltagsgeschichte. In: LÜDTKE, Alf (ed.).
Alltagsgeschichte. Frankfurt am Main: Campus, 1989. str. 9

21DIKEN a LAUSTSEN: The culture..., str. 5
22ibid str. 17n
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Obor
Výzkumná
otázka

Úrove¬
analýzy

P°evládající
teorie

Ukázkové
hypotézy

Antropologie

Jak migrace
ovliv¬uje
kulturní

prom¥nu a
etnickou
identitu?

Spí²e mikro /
osoby,

domácnosti,
skupiny

Strukturalistická
a transnacio-

nální

Sociální sít¥
pomáhají
udrºet
kulturní
rozdílnosti

Demogra�e

Jak ovlivní
migrace
zm¥ny

populace?

Spí²e makro
Racionalistický,

blízké
ekonomii

Imigrace
zvy²uje

porodnost

Ekonomie

Jak vysv¥tlit
sklon

emigrovat a
jaké jsou
d·sledky
migrace?

Spí²e mikro /
jednotlivci

Racionalistický
/ push-pull

faktor

Za£len¥ní
závisí na
lidském
kapitálu
imigrant·

Historie

Jak
porozum¥t
zku²enostem
imigrant·?

Spí²e mikro /
jednotlivci i
skupiny

Testování
hypotés

Nelze
aplikovat

Právo
Jak ovliv¬ují

zákony
migraci?

Makro i
mikro /

politický a
právní systém

Instituciální
a racionalis-

tický

Právo m·ºe
vytvá°et
podmínky,

které pobízejí
k migraci

Politologie

Pro£ mají
státy

problémy s
kontrolová-

ním
migrace

Spí²e makro
/ politické a
mezinárodní
systémy

Instituciální
a racionalis-

tický

Státy jsou
£asto

ovliv¬ovány
zájmy

imigrant·

Sociologie

Co vysv¥tlí
za£len¥ní

imigrant· do
spole£nosti?

Spí²e makro
/ etnické
skupiny a
t°ídy

Strukturalstické
a / nebo

funkcionalis-
tické

Za£len¥ní
imigrant· je
závislé na
sociálním
kapitálu

Tabulka 1: BRETTELL, Caroline B.; HOLLIFIELD, James F. (ed.). Migration theory:
talking across the disciplines. New York: Routledge, 2013.

V p°ípad¥ uprchlického tábora v rakouském Traiskirchen v²ak bude vhodn¥j²í p°ístup,

který zvolili Stephen Castles a Mark J. Miller. Ti r·zné teorie d¥lí podle toho, jestli

se zabývají "determinanty, procesy £i strukturami migrace" nebo "zp·soby, jakými

jsou imigranti za£len¥ni do v¥t²inové spole£nosti."23 Nechci tedy shrnout, jaká jsou
23CASTLES a MILLER: The age..., str. 19

11



paradigmata jednotlivých obor·. Rád bych p°edstavil nejvýznamn¥j²í koncepty a na

záv¥r blíºe p°edvedl jednu z typologií migrace od Anthony Richmonda. V návaznosti

na nadcházející kapitoly bych cht¥l také ukázat, o jak komplikovaný proces jde, a jak je

nap°íklad náro£né se snaºit jasn¥ odd¥lit politické uprchlíky od ekonomické imigrace.

S první významn¥j²í teorií p°i²el na konci 19. století britsko-n¥mecký geograf Ernst

Georg Ravenstein. V roce 1885 napsal esej "The Laws of Migration", kde analyzoval

základní a obecn¥ platná pravidla, kterými se °ídí migrace. Miller a Castles ho vnímají

jako zakladatele neoklasické ekonomické perspektivy. Tato perspektiva je zaloºena na

push a pull faktorech, na základ¥ kterých se jednotlivec rozhoduje. Mezi push fak-

tory pat°í demogra�cký r·st, nízká ºivotní úrove¬, vysoká nezam¥stnanost a politická

represe, zatímco pull faktory m·ºe být poptávka po práci, dostupná p·da, rychlá moº-

nost výd¥lku a politické svobody. Problém t¥chto p°ístup· je v tom, ºe jsou ahistorické

a individualistické. Rozhodnutí k opu²t¥ní domova je chápano jako svobodný kalkul

jednotlivce. M¥lo by také vést k tomu, ºe chudé zem¥ budou opou²t¥t ti nejchud²í

a v dlouhodobém hledisku se pak budou vyrovnávat rozdíly mezi bohat²ími a chud-

²ími. Podle pr·zkum· v²ak zem¥ opou²tí spí²e st°ední t°ída a o n¥jakém vyrovnávání

rozdíl· mezi bohatými a chudými státy se ve 20. století nedá mluvit.24 Na druhou

stranu se n¥jaké jiné teze ukázaly jako validní.25

Do velké míry protich·dným je pak p°ístup historicko-strukturální. V návaznosti na

Marxe vnímají v¥dci, kterým je tento p°ístup blízký, migraci jako zp·sob mobilizace

levné pracovní síly pro kapitál. Díky tomu bohaté státy bohatnou, chudé dále chudnou.

Neoklasickému modelu vy£ítají práv¥ to, ºe vychází z p°edpokladu svobodné volby

jedince, podle nich ale faktory, které jsem uvedl vý²e, jedince spí²e omezují. Kritizován

je v²ak podle Castlese s Millerem i tento p°ístup - role kapitálu je v n¥m £asto velmi

determinující.26

Jako odpov¥¤ na jednostrannost t¥chto teoretických koncept· vnímají Castles a Miller

teorii migra£ních systém·.27 V¥dci, kte°í k n¥mu mají blízko, tvrdí, ºe migrace je vý-

sledkem interakce mikro- a makrostruktur. Mezi makrostruktury se dají po£ítat poli-

tická ekonomie sv¥tového trhu, vzájemné vztahy mezi zem¥mi a t°eba r·zné zp·soby,

jakými státy regulují £i podporují migraci. Mikrostruktury pak p°edstavují sít¥, p°ed-

stavy a praktiky migrant· samotných.28 Centrem výzkumu se tak stávají neformální

sociální sít¥. D·leºité jsou informace a kulturní kapitál - znalost jiných zemí, schopnosti

zorganizovat cestu, najít si práci nebo adaptovat se v novém prost°edí. Velmi d·leºitá

je role rodiny a men²ích komunit. Podle mnoha pr·zkum· se nerozhodují jednotlivci ale
24ibid. str. 36n
25Nap°íklad o tom, ºe m¥stské obyvatelstvo migruje mén¥ neº rurální, ºeny tvo°í nejpo£etn¥j²í sloºku

u migrace na krátké vzdálenosti nebo o tom, ºe se migrace £asto odehrává v krocích - z vesnice do
men²ího m¥sta, z men²ího následn¥ do velkého. RICHMOND: Global apartheid..., str. 49

26CASTLES a MILLER: The age..., str. 22n
27Anglicky migration systems theory. ibid str. 24n
28BRETTELL a HOLLIFIELD: Migration theory..., str. 97nn
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práv¥ rodiny, které t°eba posílají jednotlivce ze svého st°edu a pak se v cílové zemi op¥t

spojí. "Rodinné vazby poskytují £asto jak �nan£ní tak kulturní kapitál," pí²í Castles s

Millerem.29 Oproti klasickým teoriím na bázi ekonomicko-politických push a pull fak-

tor· je kladen d·raz na fakt, ºe kaºdý má sv·j ºeb°í£ek hodnot i na to, ºe rozhodování

nemusí být racionální. Stranou nez·stávají ani traumata spojená s opu²t¥ním domova

a út¥kem.30

Práv¥ propojení mikro- a makrostruktur aplikuje i ve svém p°ístupu Anthony Ri-

chmond. Ve vztahu k uprchlík·m a pracovní migraci Richmond ukazuje, ºe tyto dv¥

skupiny od sebe nejde pln¥ odd¥lit. Rozhodnutí k odchodu, i kdyº probíhá pod obro-

vským stresem, se pro n¥j v zásad¥ neli²í od jiného rozhodování. Dá se na n¥j aplikovat

stejný sociologický model. Rozd¥lení na dobrovolnou a nucenou migraci je pak podle

n¥j zavád¥jící. "V²echno lidské jednání je omezeno. Paleta voleb není nekone£ná, ale

determinovaná procesem strukturace. Stupn¥ svobody se ale mohou li²it".31 O pár strá-

nek dál pak pí²e: "Absolutn¥ jasné rozd¥lení mezi ekonomickými a sociopoliotickými

determinanty není moºné. Je nutný vícerozm¥rný p°ístup."32 Práv¥ proto Richmond

p°ichází s novým paradigmatem mezinárodní migrace, který je schematicky znázorn¥n

na obrázku níºe. Vertikální rovina reprezentuje ²kálu moºných rozhodování mezi maxi-

mální a minimální volností (proaktivní a reaktivní migrací). Horizontální pak interakci

mezi sociáln¥politickými a ekonomickými faktory. Pomyslné extrémy tak tvo°í ²pioni

a ideáln¥-typický uprchlík podle �enevské konvence33. Mezi t¥mito extrémy "existuje

velké mnoºství lidí, kte°í p°ekra£ují státní hranice a kte°í kombinují charakteristiky od-

povídající ekonomickému, sociálnímu a politickému tlaku. Na tyto tlaky mají jen malý

vliv, mají ale omezenou volbu ve výb¥ru destinace a na£asování p°ípadné emigrace."34

29CASTLES a MILLER: The age..., str.26
30RICHMOND: Global apartheid..., str. 53n
31ibid. str. 55
32ibid. str. 58
33K �enevské konvenci blíºe kapitola 2.3
34RICHMOND: Global apartheid..., str. 61
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Tabulka 2: RICHMOND, Anthony H. Global apartheid: refugees, racism, and the new
world order. Toronto: New York, 1994. str. 59

V souvislosti s tématem této práce se na chvíli pozastavím u traumat spojených s mi-

grací a út¥kem. Gerhard Kurzmann, který vychází p°eváºn¥ z tezí ²výcarské psycho-

loºky Marie P�ster-Ammende, tvrdí, ºe zejména u t¥ch uprchlík·, kte°í nepo£ítají s

tím, ºe by se brzy vrátili, p°edstavuje opu²t¥ní známého prost°edí velmi d·leºitý oka-

mºik jejich celého ºivota, který s sebou nese mnoho problém·. Odchod ze zem¥ totiº

znamená i nutnost zvykat si na nové a do r·zné míry odli²né spole£enské a politické

struktury. S touto zm¥nou je spojena i zna£ná nejistota, která m·ºe mít i zna£né psy-

chické d·sledky.35

Jedna z nejlogi£t¥j²ích, ale i nejzávaºn¥j²ích p°í£in, je ztráta kontaktu se známými,

p°áteli a s p°íbuznými. Zejména v p°ípadech, kdy n¥kdo odejde sám, je jednak ztíºena

integrace v novém prost°edí, jednak se m·ºe i vyskytovat pocit viny z moºných ekono-

mických £i politických d·sledk·, které postihnou jeho rodinu, p°ípadn¥ pocit stesku po

svém p·vodním rodinném prost°edí.36 Velkým problémem pak mohou být i p°ehnaná

o£ekávání spojená s ºivotem v nové zemi. "O£ekávaný cíl se stal snem, nositelem v²ech

iluzí," cituje Kurzmann P�ster-Ammende.37 �ok m·ºe být logicky o to v¥t²í, kdyº se
35KURZMANN: Lebensbedigungen..., str. 22
36ibid. str. 23
37ibid. str. 26
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emigrant zprvu ocitne v uprchlickém tábo°e. Mezi moºné d·sledky pat°á, mimo psy-

chických potíºí, i kriminalita nebo návrat do vlasti.38

2 Rakousko jako azylová zem¥

2.1 Sv¥tový kontext rakouské azylové politiky

Zatímco pro Erica Hobsbawma za£íná s první sv¥tovou válkou "v¥k extrém·", Klaus

Bade v návaznosti na Carla Wingenrotha pouºívá i jiný pojem - "století uprchlík·"39.

Zejména zásahy státu do mezinárodní migrace dosáhly zcela nové kvality. Kon£í epocha

relativn¥ liberální migra£ní politiky a naopak p°ichází státní intervence a restrikce.40

"Charakteristickým jevem sv¥tové ekonomiky se stal protekcionismus a úsilí o sob¥sta£-

nost, intervenující stát byl nyní v Evrop¥ normálním jevem. Za t¥chto okolností se kon-

trolní a da¬ová opat°ení stávala do zna£né míry nástroji migra£ní a pracovní politiky,

sm¥°ující k národní uzav°enosti a segregaci," pí²e Klaus J. Bade.41 Po druhé sv¥tové

válce se na území Evropy nacházelo p°ibliºn¥ 30 milion· uprchlík·. �lo jednak o tzv.

displaced persons - miliony bývalých nucen¥ nasazených, vále£ných zajatc· a p°eºiv²ích

�id·. Druhou skupinu pak tvo°í dal²í miliony vyhnaných etnických N¥mc· z bývalých

jazykových ostr·vk·, které se nacházely p°eváºn¥ ve východní Evrop¥. Cílovými ob-

lastmi se pak stalo spojenci rozd¥lené N¥mecko a Rakousko.42

Povále£né období by se dalo rozd¥lit na dv¥ £ásti - p°ed ropnou krizí a po ní. Celkov¥

se jedná o období nebývalého blahobytu. Po ekonomicky liberálním období konce de-

vatenáctého století a za£átku století dvacátého p°i²lo po první sv¥tové válce a následn¥

v návaznosti na sv¥tovou krizi konce dvacátých let období, kdy se zintenziv¬ují státní

zásahy do ekonomiky. Cílem bylo eliminovat cyklické krize. Zejména povále£né období

bylo vedeno snahou vyvarovat se problém· mezivále£ného období. Celkov¥ byla snaha

více spolupracovat na mezinárodní úrovni, nebo´ státní protekcionismus a rozdílné zp·-

soby °e²ení Velké hospodá°ské krize p°isp¥ly k jejímu prohloubení. Pou£ení z minulosti

také zejména v kontinentální Evrop¥ ovlivnilo zna£ný rozvoj sociálního státu, který byl

umoºn¥n nebývalým r·stem ekonomiky. Po ropném ²oku stoupla b¥hem krátké doby

cena ropy z p°ibliºn¥ t°í na dvanáct dolar· za barel. �okující p°itom nebyl jen cenový

skok samotný a následné vlivy na vý²i in�ace, ale i samotné zji²t¥ní, ºe zásoby ener-

getických zdroj· nejsou neomezené, a s tím spojené uv¥dom¥ní si závislosti na zemích,

které tyto zdroje mají. Sedmdesátá léta znamenala výrazné zpomalení r·stu ekonomiky
38ibid. 32n
39BADE: Evropa v pohybu..., str. 216
40ibid. str. 217
41ibid. str. 237 Tyto tendence pak byly nepochybn¥ prohloubeny v návaznosti na velkou hospodá°-

skou krizi konce dvacátých let dvacátého století.
42ibid. str. 277n
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a mnohem vy²²í in�aci. Osmdesátá léta pak nár·st nezam¥stnanosti.43

Ani rok 1945 nelze chápat jako jasný p°ed¥l - problémy uprchlík· druhé sv¥tové války

plynule p°echázely do povále£ného období. N¥kte°í vysídlení N¥mci trávili nap°íklad

celá padesátá léta v táborech. V·le k jinému p°ístupu k uprchlík·m se projevila p°i

schválení tzv. �enevské konvence v roce 1951.44 S nástupem komunistických reºim·

ve st°ední a východní Evrop¥ za£aly utíkat stovky tisíc lidí na Západ zejména z po-

litických d·vod·. Uprchlík·m se z valné v¥t²iny p°iznával azyl na základ¥ �enevské

konvence, p°i£emº bez ohledu na nesporné utrpení mnoha lidí jistou roli hrála i po-

t°eba "morálního dramatu Dobra proti Zlu"45 - uprchlíci z komunistických zemí se

kapitalistickým zemím hodili více neº t°eba ti z (bývalých) kolonií. Mnoho lidí za£alo

odcházet na Západ jiº v pr·b¥hu konce £ty°icátých a za£átkem padesátých let, první

v¥t²í vlnu p°edstavovali ob£ané Ma¤arska, kte°í opustili svoji zemi po invazi sov¥tských

vojsk v roce 1956. První zemí, do které se v¥t²ina z nich dostala, bylo logicky zejména

Rakousko, kde byli p°ijati pom¥rn¥ vlídn¥.46 Relativn¥ dobrého p°ijetí se do£kali i oby-

vatelé �eskoslovenska po invazi vojsk Var²avské smlouvy v srpnu roku 1968.47 P°es

pomoc stát· a mnoha nevládních organizací v²ak nikdo z t¥chto uprchlík· rozhodn¥

nem¥l osud v transitních i v cílových zemích nijak lehký. A´ jiº ²lo o pobyt v táborech

nebo o následnou integraci v nové zemi.

Stephen Castles a Mark Miller v²ak uvád¥jí, ºe navzdory vý²e uvedeným skute£nostem

mezi lety 1945 a 1973 dominovala migrace, která m¥la p°eváºn¥ ekonomické motivy.

Do Velké Británie, Francie a Nizozemí proudila velká pracovní síla z (bývalých) kolonií.

�ást p°i²la, zejména do Francie, spontánn¥, p°íchod dal²ích byl motivován aktivní poli-

tikou státu. Do kaºdé z t¥chto zemí se p°esunulo za prací sotva tisíc obyvatel kolonií.48

Jiná pak byla situace ve Spolkové republice N¥mecko, kde stát uzavíral se st°edomo°-

skými státy smlouvy. Do za£átku sedmdesátých let tak dorazilo do N¥mecka p°es dva

miliony lidí, p°eváºn¥ z Itálie, Jugoslávie a Turecka.49 Mimo Evropu pak nar·stala

migrace zejména ve Spojených státech amerických, Austrálii a Jiºní Americe. V USA

v²ak nebyl nár·st tak markantní jako v západní Evrop¥. Mezi padesátými a ²edesátými

lety se sice zvý²il pr·m¥rný ro£ní po£et imigrant· z 250 000 na 330 000 (z nichº v¥t²ina

byla následn¥ zam¥stnaná v zem¥d¥lství), av²ak díky p°etrvávání restriktivní politiky

z dvacátých let to byl stále po£et výrazn¥ men²í neº na p°elomu 19. a 20. století. Aus-

trálie sice podporovala p°íchod nových pracovních sil, av²ak aº do sedmdesátých let

pouze bílých Evropan·, pokud moºno Brit·.50

43Viz blíºe nap°íklad KAELBLE, Hartmut: Kalter Krieg und Wohlfahrtsstaat. München: CH Beck,
2011. kap. III

44K ní blíºe v kapitole 2.3 této práce.
45HOBSBAWM, Erik: V¥k extrém·: krátké 20. století 1914-1991. Praha: Argo, 2010. str 18
46STANEK: Verfolgt, verjagt..., str. 60n
47ibid. str. 87n
48CASTLES a MILLER: The age..., str. 76n
49ibid. str 100n
50ibid. str. 104nn
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Se zpomalováním ekonomiky a r·stem nezam¥stnanosti se zm¥nil p°ístup stát· k imi-

graci. Nap°íklad N¥mecko kon£í v roce 1973 s náborem pracovních sil v zahrani£í a

snaºí se mnohé gastarbeitry motivovat pro návrat do vlasti. Podobná je situace ve v¥t-

²in¥ evropských zemí. P°esto v²ak efekt není takový, jak by si státy p°edstavovaly. Ve

velkém docházelo ke spojování rodin. V¥t²ina z nich se usazuje a postupn¥ vyr·stá

druhá generace t¥chto nových men²in.51 P°ibývá také uprchlík·. Zatímco p°ed ropnou

krizí p°evaºovala migrace, jejíº p°í£iny byly do velké míry ekonomické, po ní se jiº si-

tuace stávala mén¥ p°ehlednou a z r·zných £ástí sv¥ta p°ibýval po£et lidí, kte°í ºádali

o politický azyl.52 V Evrop¥ se pozm¥nila i struktura t¥chto ºadatel·. Do poloviny se-

dmdesátých let p°evaºovala politická emigrace z východní Evropy, poté výrazn¥ vzrostl

po£et uprchlík· ze t°etího sv¥ta. Celkov¥ stoupl i ro£ní objem ºadatel· o azyl. V N¥-

mecku to bylo v souvislosti s krizí v Turecku a Polsku. Naopak ve Velké Británii, Francii

a Nizozemí rostl po£et ºadatel· o azyl z bývalých kolonií. Státy byly p°i udílení azylu

obez°etn¥j²í - nap°íklad lidé, kte°í opustili státn¥-socialistické zem¥ st°ední a východní

Evropy jiº nedostávali azyl samoz°ejm¥. Zejména u Polák· a uprchlík· ze t°etího sv¥ta

byla tendence vid¥t za jejich p°íchodem motivace ekonomické, a£koliv je bylo t¥ºké od-

d¥lit od motivací politických.53 Jiná v²ak byla situace ve Spojených státech amerických

a oproti Evrop¥ zde imigrace rapidn¥ rostla. V osmdesátých letech se imigrace zvý²ila

na 800 000 osob za rok, coº více neº t°ikrát p°evy²uje po£et padesátých let. Zm¥nilo

se i její sloºení. Zatímco o t°icet let d°íve tvo°ili v¥t²inu p°íchozí z Evropy, postupn¥ se

jejich podíl sniºoval ve prosp¥ch imigrant· z Asie a Jiºní Ameriky.54

Po druhé sv¥tové válce p°i²lo zejména v Evrop¥ období velkého p°ílivu pracovních sil,

£áste£n¥ spontánního, £áste£n¥ vyvolaného aktivní rolí státu. Zejména emigranti ze

zemí východního bloku se t¥²ili velké jistot¥, ºe dostanou na Západ¥ azyl. V tom je

vid¥t jistý rozpor oproti dob¥ p°edvále£né. Po ropné krizi v²ak op¥t p°i²la doba v¥t²ích

omezení. A£koliv t°eba po£et uprchlík· ze zemí t°etího sv¥ta stoupal, státy se snaºily

ochránit sv·j pracovní trh. Mnoho imigrant· v²ak v zemích z·stalo a díky spojování

rodin postupn¥ vznikly nové minority.

2.2 Rakousko po roce 1945 a jeho azylová politika

Na úlohu Rakouska v rámci celosv¥tové migrace b¥hem studené války a na postoj tohoto

státu k uprchlík·m samotným lze £asto najít dva extrémní názory. Bylo Rakousko, jak

by mohl napovídat název jedné knihy, azylová zem¥ proti své v·li?55 Nebo to naopak
51K tomu blíºe BADE: Evropa v pohybu..., kap. IV.2
52Auto°i knihy zde zejména poukazují uprchlíky z Asie a z Afriky. V roce 1980 prý bylo po celém

sv¥t¥ 8 milión· uprchlík·. O dev¥t let pozd¥ji jich bylo 18. CASTLES a MILLER: The age..., str. 76
53BADE: Evropa v pohybu..., str. 343
54CASTLES a MILLER: The age..., str. 84
55HEISS, Gernot a RATHKOLB, Oliver (ed.): Asylland wider willen. Wien: Dachs Verlag, 1995.

17



byla zem¥, která ochotn¥ p°ijala miliony uprchlík·?56 Pravda je stejn¥ ambivalentní

jako celá rakouská povále£ná politika, jejíº sou£ástí byl jak demokratický idealismus,

tak krajn¥ pravicový populismus. Patrik-Paul Volf v obrazu Rakouska jako azylové

zem¥ vid¥l jeden z mýt· druhé republiky. Podle n¥j trvalo tém¥° padesát let, neº se

za£al tento mýtus rozpadat, �republika kone£n¥ p°estala oslavovat sama sebe.�57 Není

úpln¥ od v¥ci zmínit asi nejznám¥j²í mýtus povále£ného Rakouska - mýtus o Rakousku

jako první ob¥ti nacistického N¥mecka (Opfermythos), který do zna£né míry de�noval

rakouskou politiku i kolektivní pam¥´ po roce 1945. Drolit se sice za£al uº v druhé

polovin¥ ²edesátých let, jeho konec ve ve°ejnému diskurzu v²ak p°i²el aº s Waldheimo-

vou aférou v letech osmdesátých. Oliver Rathkolb lehce provokuje, kdyº nazna£uje, ºe

absolutní negací p°ede²lého mýtu vznikl mýtus nový - nyní se Raku²ané povaºovali za

jediného viníka holokaustu (Alleintätermythos).58 Tyto krajní pozice nám napovídají,

ºe i ve vztahu k azylové politice bychom nejspí² m¥li postupovat obez°etn¥ a nep°ijímat

p°íli² rychle ani nekriticky pozitivní pohled na rakouskou azylovou politiku ani negaci

tohoto obrazu. Stejn¥ tak je neadekvátní dívat se na celý povále£ný vývoj optikou

devadesátých let, kdy byla spole£nost v·£i cizinc·m relativn¥ nep°ízniv¥ zaujata, coº

souviselo roz²i°ováním EU i s p°ílivem uprchlík· z Balkánu.59

Velké mnoºství uprchlík· p°i²lo do Rakouska hned po válce z východní Evropy. Jak

bylo uvedeno vý²e, ²lo o sou£ást obrovské povále£né migrace, kdy bylo podle odhad·

aº 30 milion· lidí nuceno opustit své domovy.60 Jednalo se jednak o vyhnané N¥mce

(Volksdeutsche, Heimatvetriebene), jednak o uprchlíky r·zných národností, kte°í byli

z mnoha d·vod· nuceni opustit sv·j domov. Ti se ozna£ovali jako Displaced Persons

(DPs). Dohromady to bylo více neº milion a p·l osob, tedy tém¥° t°etina tehdej²í

rakouské populace.61

Ze star²ích p°edsudk· se v²ak rakouská spole£nost nevymanila zcela. Jak uvádí Tho-

mas Albrich, je logické, ºe si obyvatelstvo zachovalo své antisemitské p°edsudky a jak

pro ºidovské uprchlíky, tak pro místní bylo Rakousko skute£n¥ Asylland wider willen.62

Ostatn¥ pozadu nez·stali ani �otcové zakladatelé� povále£né republiky. Nap°íklad Karl

Renner (SPÖ) odmítal restituce z obavy, aby se nevrátila �ºidovská masa�. Leopold Figl

(ÖVP) stejnou v¥c kritizoval kv·li tomu, ºe mnozí strávili válku v bezpe£í v zahrani£í.
56Tento názor zastává mimo jiº zmín¥ného kanclé°e Kreiskeho i noviná° a diplomat Fritze Molden

nebo bývalý kanclé° Karel Blecha, podle kterého je asylová politika p°edobraz pro svobodné a demo-
kratické státy. Viz VOLF, Patrik-Paul: Der politische Flüchlting als Symbol der Zweiten Republik.
In: Zeitgeschichte 11-12. Wien, 1995. str. 415 a STANEK: Verfolgt, verjagt..., str. 10

57VOLF: Der politische Flüchlting..., str. 415n
58RATHKOLB, Oliver: Die paradoxe Republik. Österreich 1945 bis 2005. Wien: Paul Zsolnay Verlag,

2005. str. 47n a 363n
59ibid s. 49
60HEISS a RATHKOLB: Asylland wider ..., str. 9
61STANEK: Verfolgt, verjagt..., str. 17n
62ALBRICH, Thomas: Zwischenstation des Exodus. Jüdische Displaced Persons und Flüchtlinge

nach dem zweiten Weltkrieg. In HEISS, Gernot a RATHKOLB, Oliver str. 126n Latentní antisemi-
tismus z·stal v²ak v rakouské spole£nosti patrný mnohem déle, coº jist¥ souviselo i s �mýtem o první
ob¥ti.�

18



Sociální demokrat Adolf Schärf kritizoval fakt, ºe mnoho ºidovských uprchlík· bylo

ubytováno v hotelech v Bad Gastein.63 Druhá republika se z mnoha d·vod· rozhodla

ost°e vymezit v·£i °í²ským N¥mc·m. Ne²kodn¥ m·ºe je²t¥ p·sobit zm¥na ve ²kolách,

kde jiº ºáci nechodili na hodiny �n¥meckého jazyka� (Deutsch) nýbrº na �vyu£ovací ja-

zyk� (Unterrichtssprache). Velmi málo se v²ak mluvilo o vyhnání stovek tisíc °í²ských

N¥mc·.64 Dokonce i o £eských N¥mcích se zpo£átku mluvilo jako o nacionálních soci-

alistech. Leopold Figl v roce 1945 navrhl uzav°ít hranice s �eskoslovenskem a o rok

pozd¥ji cht¥l v²echny £eské N¥mce poslat do N¥mecka. Vºdy´ za v²e podle n¥j nesli

odpov¥dnost N¥mci.65 Je ale t°eba vzít v potaz kritickou situaci po válce. Celá zem¥

byla zni£ena, v zemi byla spousta uprchlík·, spousta rodin £ekala na návrat svých p°í-

buzných ze zajetí a nap°íklad potravin byl obrovský nedostatek. Zem¥ byla rozd¥lena

mezi vít¥zné mocnosti, které velmi ovliv¬ovaly d¥ní v zemi.66 Rakou²tí p°edstavitelé

nejspí²e cht¥li spojenc·m (a moºná i sob¥) dokázat, ºe jejich zem¥ nem¥la s nacismem

nic spole£ného. Zejména ve vztahu k sudetským N¥mc·m se také situace rychle zm¥-

nila. B¥hem prvního desetiletí po válce do Rakouska p°i²lo a následn¥ se i integrovalo

kolem p·l milionu etnických N¥mc· z východu.67

Nejd·leºit¥j²í událostí poloviny padesátých let je v²ak uzav°ení tzv. Rakouské státní

smlouvy (Österreichischer Staatsvertrag). Po Stalinov¥ smrti byla umoºn¥na dohoda

mocností, která vedla k opu²t¥ní spojeneckých armád a plné správ¥ Rakouska místní

vládou. D·leºitým aspektem dohody byl i fakt, ºe se z Rakouska stal neutrální stát.

Neutralita, která se postupn¥ stávala sou£ástí rakouské identity, sice na jednu stranu

souzn¥la se zapomínáním na nacistickou a fa²istickou minulost, na druhou stranu se i

díky ní stávalo Rakousko významnou tranzitní zemí celosv¥tové migrace. Dal²ím d·vo-

dem pak byla zejména geogra�cká poloha na hranicích se zem¥mi bývalého východního

bloku i kulturní blízkost spojená s mocná°skou minulostí.68 Imigranti p°icházejících do

Rakouska ze zemí tzv. Východního bloku, tvo°ili nejv¥t²í £ást v²ech p°íchozích do Ra-

kouska po celou dobu studené války. Zejména pro ty bylo d·leºité schválení jiº zmín¥né

�enevské konvence v roce 1954. První velkou vlnu p°edstavovali hned rok po uzav°ení

státní smlouvy Ma¤a°i, kte°í byli nuceni opustit svoji zemi po protisov¥tském povstání

a invazi Rudé armády. Od °íjna 1956 do února 1957 opustilo Ma¤arsko p°es Rakousko

více neº 180 000 lidí. Rakouská vláda odsoudila postup Sov¥tského svazu a deklaro-

vala, ºe se o uprchlíky postará. Dosavadní tábory rychle p°estávaly sta£it a bylo t°eba

do£asn¥ z°ídit 257 nových. V²e se neobe²lo bez velkého nasazení ú°ad·, pomoc na²lo

mnoho uprchlík· i u obyvatel. Snad jediný, kdo se proti p°ijímání uprchlík· stav¥l, byla
63RATHKOLB: Die paradoxe..., str. 52
64Tedy t¥ch, kte°í p°ed rokem 1938 nem¥li rakouské ob£anství.
65RATHKOLB: Die paradoxe...str. 35n a 45
66Ameri£ané nap°íklad do roku 1946 zakazovali emigrant·m návrat do vlasti, viz RATHKOLB: Die

paradoxe... str. 52. Britové povaºovali povále£ný antisemitismus za sou£ást st°edoevropské kultury,
viz ALBRICH, Thomas: Zwischenstation..., str. 127

67STANEK: Verfolgt, verjagt..., str. 23
68KURZMANN: Lebensbedigungen..., str. 7
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Komunistická strana Rakouska. Rakousko i zde fungovalo jako tranzitní zem¥. V¥t²ina

Ma¤ar· následn¥ na²la azyl dále na Západ¥. P°esto jich v²ak kolem deseti procent v

zemi z·stalo, coº je relativn¥ vysoké £íslo.69

B¥hem konce padesátých a ²edesátých let dále p°icházelo mnoho imigrant· ze st°ední

a východní Evropy. V p°ístupu rakouských ú°ad· i spole£nosti se v²ak li²ili ob£ané

bývalé Jugoslávie od ostatních. Byli bráni p°eváºn¥ jako ekonomi£tí uprchlíci (Wirt-

schafts�üchtlinge) a p°estoºe byla ²edesátá léta dobou velkého hospodá°ského r·stu,

byli £asto odmítáni.70 Za£átkem roku 1968 byl schválen azylový zákon, který bude po-

drobn¥ji rozebrán v následující kapitole v souvislosti se zákonnou úpravou rakouského

azylového °ízení. Druhou velkou vlnu imigrace následn¥ p°edstavovali obyvatelé �esko-

slovenska, kte°í opustili svou zemi poté, co byl liberáln¥j²í vývoj zem¥ ukon£en invazí

vojsk zemí Var²avské smlouvy. Bu¤ p°ímo z �eskoslovenska nebo p°es Jugoslávii p°i-

cestovalo do Rakouska kolem 160 000 lidí. Ne v²ichni se v²ak stali uprchlíky: p°ibliºn¥

130 000 lidí se vrátilo po krátké dob¥ zp¥t do své vlasti. Mnoho dal²ích pak nepoºádalo

o azyl p°ímo v Rakousku. T¥ch, co tak u£inili, bylo podle statistik mezi lety 1968 aº

1970 p°ibliºn¥ 12 000.71 Rakouské ministerstvo se snaºilo pomoci - prodluºovalo pobyt

osobám s pasem nebo vydalo na°ízení, podle kterého byl prakticky v²em ºadatel·m

automaticky poskytnut azyl.72 Zm¥nu v p°ístupu k obyvatel·m �eskoslovenska celkov¥

m·ºeme sledovat v rakouském tisku - zatímco d°íve p°evládaly zejména kv·li vysídlení

£eských N¥mc· £lánky negativní, s jarem a létem 1968 se situace obrátila.73

B¥hem sedmdesátých let se celkový po£et ºadatel· o azyl sniºuje. Naprosto novou sku-

pinou, která zvý²ila multikulturní charakter ºadatel· o azyl, pak p°edstavují takzvaní

kontingentní uprchlíci (Kontigent�üchtlinge). �lo o uprchlíky z r·zných zemí t°etího

sv¥ta, které se spolková vláda rozhodla p°ijmout na základ¥ prosby UNHCR (United

Nations Commissioner for Refugees74). V roce 1972 se nap°íklad jednalo o uprchlíky

asijského p·vodu, zejména Indy, kte°í byli vyhnáni z Ugandy. Pozd¥ji o uprchlíky z

Argentiny nebo �ile. N¥kolik stovek lidí takto p°i²lo z Íránu (²lo o místní Kurdy) a

Vietnamu. V¥t²ina z nich Rakousko pozd¥ji opustila.75 Speciálního zacházení se dostalo

v¥t²inou i t¥m, kte°í podepsali v tehdej²ím �eskoslovensku Chartu 77. Ti, díky osob-

nímu angaºmá spolkového kanclé°e Bruna Kreiskeho, nemuseli procházet klasickým

azylovým °ízením a do Traiskirchenu se v·bec nedostali.76

69ZIERER, Brigitta: Willkommene Ungarn�üchltinge 1956? In: HEISS, Gernot a RATHKOLB,
Oliver (ed.): Asylland wider willen. Wien: Dachs Verlag, 1995. str. 163nn

70STANEK: Verfolgt, verjagt..., str. 79n
71Je v²ak moºnén¥kte°í pozd¥ji, ubytování u známých rathkolb VALE�, Vlasta: Die tschechoslowa-

kischen Flüchtlinge 1968 - 1989. In: HEISS, Gernot a RATHKOLB, Oliver (ed.): Asylland wider willen.
Wien: Dachs Verlag, 1995. str. 178

72STANEK: Verfolgt, verjagt..., str. 92
73Blíºe k tématu viz HEIMEL, Ulrike: Feindbild Tschechen (Slowaken). Wien, 1993 Diplomová

práce. Universität Wien. kap II.5
74K roli této organizace více v kapitole 3.4.
75STANEK: Verfolgt, verjagt..., str. 98nn
76JANÝR, P°emysl: Tschechoslowakei 1968 - Charta 77. In HEISS, Gernot a RATHKOLB, Oliver
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Osmdesátá léta Rakousku p°inesla, podobn¥ jako ve sv¥t¥, výrazný nár·st po£tu ºada-

tel· o azyl. V men²ím m¥°ítku ²lo o obyvatele �eskoslovenska a Ma¤arska, zejména pak

o Poláky v souvislosti s hospodá°skou i politickou krizí za£átku osmdesátých let. Po£et

polských uprchlík· se odhaduje na 50 000. S nar·stající nezam¥stnaností se výrazn¥

m¥nil p°ístup k t¥mto imigrant·m. Na jednu stranu se vláda, zejména po vyhlá²ení

výjime£ného stavu, snaºila polským uprchlík·m pomoci. Z°ídila speciální odbor, který

m¥l na starosti jen polské imigranty. Mnoho z nich bylo t°eba ubytováváno po penzio-

nech.77 Na druhou stranu zhor²ující se hospodá°ská situace v Rakousku, ale i fakt, ºe

mnoho p°íchozích Polák· deklarovalo ekonomické d·vody pro odchod ze zem¥, vedly

k tomu, ºe jejich p°ijetí nebylo tak p°ív¥tivé jako v roce 1956 a 1968 a výrazn¥ se

zvý²il po£et odmítnutých ºadatel· o azyl. Vztah (nejen) k t¥mto polským imigran-

t·m v¥rn¥ dokládá i zp·sob, jakým o nich Eduard Stanek pí²e. Tvrdí, ºe kdyby byli

v²ichni tito uprchlíci ubytováni v armádních kasárnách a jedli v polní kuchyni, "moºná

by se redukoval proud uprchlík· na pouhou °í£ku, odd¥lilo by se zrno od plev."78 Po-

£et ºadatel· se v pr·b¥hu osmdesátých let op¥t zmen²il, na jejich konci se v²ak op¥t

kv·li postupné destabilizaci stát· tzv. Východního bloku zvý²il. Rakouská vláda rea-

govala pom¥rn¥ radikáln¥ - ministerským na°ízením omezila po£et dní, b¥hem kterých

probíhalo prozkoumávání ºádosti na pouhé t°i. V Traiskirchenu dokonce z místních

amplion· zaznívala upozorn¥ní na to, ºe nikdo nemá ²anci dostat politický azyl. Podle

ministra vnitra Karla Blechy (SPÖ) se jiº nejednalo ani o ekonomické uprchlíky, ²lo

jen o vyst¥hovalce (Auswanderer).79

Vývoj v Rakousku byl tedy podobný evropskému, nejbliº²í byl asi n¥meckému. Ra-

kouskem pro²lo b¥hem studené války velké mnoºství uprchlík·, jejichº po£et se je²t¥

zvýrazní, kdyº vezmeme v potaz pom¥r mezi ním a velikostí celé zem¥. I díky vládní

politice v²ak bylo Rakousko zejména zemí tranzitní, ne cílovou. Na rozdíl od zbytku

Evropy a £áste£n¥ i N¥mecka dominovali uprchlíci ze zemí východního bloku. Zejména

b¥hem krize v Ma¤arsku se stalo Rakousko z geogra�ckých i kulturních d·vod· hlavní

tranzitní zemí. Nebývale velké mnoºství emigrant· se v zemi ocitlo i po invazi vojsk

zemí Var²avské smlouvy do �eskoslovenska a b¥hem krize v Polsku.

2.3 Právní aspekty azylového °ízení a organizace

Právo na azyl není v Rakousku dáno ústavou, jak je tomu nap°íklad v �eské republice.80

Základním podkladem pro toto právo je tedy jiº zmín¥ná �enevská konvence, která byla

(ed.): Asylland wider willen. Wien: Dachs Verlag, 1995. 185
77STANEK: Verfolgt, verjagt..., str. 151
78STANEK: Verfolgt, verjagt..., str. 148
79KURZMANN: Lebensbedigungen..., str. 71n
80ROSENMAYER, Stefan: Asylrecht und Asylverfahren in Österreich. In: KONRAD, Hans-Joachim

(ed.): Grundrechtsschutz und Verwaltungsverfahren. Berlin: Duncker & Humblot, 1985. str. 115. �eská
ústava je pak dostupná na stránkách Poslanecké sn¥movny. Ústava �eské republiky. Dostupné na:
<http://www.psp.cz/docs/laws/listina.html> [cit. 27. 7. 2013]
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v Rakousku p°ijata jako zákon v roce 1954. Zem¥, které tento dokument rati�kovaly, se

zavázaly k poskytnutí azylu v²em, kte°í mají "oprávn¥né obavy p°ed pronásledováním

z d·vod· rasových, náboºenských nebo národnostních nebo z d·vod· p°íslu²nosti k ur-

£itým spole£enským vrstvám nebo i zastávání ur£itých politických názor·."81 Nejd°íve

tato úmluva platila pouze pro události, které se odehrály ve východní Evrop¥ p°ed

rokem 1951, v roce 1967 pak dodate£ný protokol tato omezení ru²il.82 Tento protokol

vstoupil v Rakousku v platnost v roce 197383 Aº do roku 1968 v²ak neexistoval zákon,

který by up°es¬oval n¥které vágní formulace a zavád¥l p°esný pr·b¥h azylového °ízení

s jasn¥ danou moºností se odvolat.84 To se zm¥nilo v souvislosti s p°ijetím azylového

zákona.85

Podle n¥j si musel kaºdý poºádat o azyl do 14 dn· od p°íchodu do zem¥. Potom m¥l £e-

kat 1-2 m¥síce, v praxi v²ak i n¥kdy déle, na první pohovor s ú°edníkem. Valná v¥t²ina

ºadatel· musela tuto dobu strávit uzav°ena v transitní stanici (n¥mecky Transitstation

nebo Überprüfungsstation, slangov¥ se mezi uprchlíky hovo°ilo o karantén¥) uprchlic-

kého tábora Traiskirchen.86 Poté byl bu¤ azyl ud¥len a imigrant m¥l v²echny výhody s

tím spojené, nebo ne. V druhém p°ípad¥ se sice mohl odvolat k dal²í instanci a nakonec

i k soudu, na jeho pobyt ale bylo nahlíºeno podle cizineckého zákona, coº ho stav¥lo na

rove¬ ostatním cizinc·m. K navrácení neúsp¥²ných ºadatel· nedocházelo £asto, p°esto

tím bylo £asto vyhroºováno - za ú£elem motivování k odchodu do dal²ích zemí.87

V²em, kte°í nem¥li �nan£ní prost°edky k obstarání si vlastního bydlení, ho za°ídil

stát, i kdyº v¥t²inou ²lo o ubytování v táborech. �lo bu¤ o uprchlické tábory, z nichº

nejv¥t²í byl Traiskirchen, ve kterých byl °eºim jiº mnohem voln¥j²í neº v jiº zmín¥né

karantén¥. Druhou moºností pak bylo ubytování po pensionech, kde nájem platil stát.

Tento zp·sob v²ak byl pro stát velmi nákladný a nedá se °íct, ºe by se zde nutn¥

ºilo lépe.88 Nejvýhodn¥j²í moºností bylo ubytování ve státních bytech - t¥ch v²ak bylo

velmi málo a p°ednost m¥li ti, kterým byl uznán statut uprchlíka podle konvence a

p°itom m¥li zájem v Rakousku z·stat.89 Extrémním p°ípadem pak bylo b¥hem velkých

vln uprchlík· ubytování v kasárnách. Rodiny s d¥tmi v¥t²inou kon£ily v táborech Bad

81�enevská konvence. Dostupné na: < http://www.osn.cz/dokumenty-osn/soubory/uprchlici.pdf >
[20. 6. 2013]

82BADE: Evropa v pohybu..., str. 343
83ROSENMAYER: Asylrecht..., str. 120
84Do té doby to byla sou£ást °ízení o trvalém pobytu. REISERER: Die österreichische..., str. 37n a

ROSENMAYER: Asylrecht..., str. 122n
85Spolu autor zákon, Theodor Veiter, p°ímo uvedl, ºe se nejdná azylový zákon, ale o provád¥cí zákon

k �enevské konvenci. REISERER: Die österreichische..., str. 40
86ibid. str. 55 Blíºe pak kapitola 3.3.
87Postoj rakouských ú°ad· se zp°ísnil aº na samém konci osmdesátých let. Viz REISERER: Die

österreichische...m str. 48n a KURZMANN: Lebensbedigungen..., str. 72. P°ed moºností vyho²t¥ní
varuje i lístek ze za£átku sedmdesátých let, který uprchlíci dostávali p°i vstupu do tábora Traiskirchen.
Viz ABS Traiskirchen - uprchlický tábor v Rakousku. �j. PS-050283-28-12/71 p°íloha £. 3

88viz blíºe KURZMANN: Lebensbedigungen..., kap. V.2
89ibid. str. 14

22



Kreuzen nebo Reichenau, p°ípadn¥ pak na penzionech.90

Je myslím d·leºité jiº na tomto míst¥ zd·raznit, ºe tyto zákony umoºnily pomocí

azylového °ízení vytvá°et dv¥ skupiny uprchlík·. Jednak ²lo o ty, kterým byl uznán

azyl podle konvence (Konventions�üchtling), a jednak o ty, kte°í toto ²t¥stí nem¥li

(ob£as se uºívá pojem De-facto-Flüchtling)91, jejichº motivace pro odchod byly podle

ú°ad· ekonomické, nikoliv politické. Rozdíl byl veliký - první skupina m¥la práva blízká

b¥ºným ob£an·m. M¥la snaz²í moºnosti najít si práci £i byt, m¥la nárok na sociální

dávky a m¥la i snaz²í moºnost pokra£ovat v cest¥ do t°etích zemí. Pobyt druhé skupiny

se naopak °ídil podle jiº zmín¥ného zákona o cizinecké policii.92 Axel Reiserer p°ímo

pí²e o dvou t°ídách uprchlík· - privilegované a neprivilegované.93

P°esto, ºe azylový zákon n¥které nejasné pojmy up°esnil a ºe rakouský správní soud

p°esn¥ji de�noval, kdo je ekonomickým uprchlíkem,94 stále tu z·stávaly ²iroké moºnosti

výkladu tohoto zákona. Právník Stefan Rosenmayer k tomu napsal:

Na praxi je vid¥t, ºe azylový zákon pat°í do takové oblasti právních na-

°ízení, v níº hrají p°i výkladu nejasných pojm· svoji roli politické úvahy.

Dobrým p°íkladem takového jednání je v¥t²í p°ipravenost ú°edník· uznat

azyl t¥m uprchlík·m, u kterých je nepravd¥podobné, ºe v Rakousku z·sta-

nou del²í dobu.95

Na tomto míst¥ bych p°ipomn¥l teze Anthonyho Richmonda o nejasné hranici mezi

ekonomickými a politickými migranty i prom¥nu p°ístupu k imigraci, jak byla analyzo-

vána v p°edchozí kapitole, zejména pro období osmdesátých let. Zku²enosti konkrétních

uprchlík· pak budou p°edstaveny a podrobeny kritické analýze v kapitole 3.3.

Krom¥ rakouských politik· a ú°edník· ministerstva vnitra je²t¥ podmínky uprchlík·

výrazn¥ ovliv¬ovaly r·zné nevládní organizace. Ty pomáhaly s tíºivou materiální situ-

ací jednotlivých migrant· a asistovaly i p°i vyhledávání cílových zemí. �innost t¥chto

organizací bude rovn¥º p°edstavena v následujících kapitolách.

3 �ivot v tábo°e Traiskirchen

3.1 Traiskirchen a minulost tábora

Traiskirchen vypadá na první pohled jako typické dolnorakouské m¥ste£ko. Leºí asi

30 km jihovýchodn¥ od Vídn¥, kousek od lázní Baden, které jsou oblíbeným výletním
90O tom sv¥d£í jak kniha Emmy Jaro²ové, tak zpráva £eskoslovenských rozv¥d£ík·. JARO�OVÁ:

Mezi starou..., str. a ABS. UT Traiskirchen - vyhodnocení poznatk· za rok 1987. £.j. OSH - 00620/12-
V-87. str. 25

91REISERER: Die österreichische..., str. 24
92ROSENMAYER: Asylrecht..., str. 120 i KURZMANN: Lebensbedigungen..., str. 11
93REISERER: Die österreichische..., str. 49
94REISERER: Die österreichische..., str. 42n a ROSENMAYER: Asylrecht..., str. 126
95ROSENMAYER: Asylrecht..., str. 44
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cílem obyvatel hlavního m¥sta Rakouska. Roku 1971 zde ºilo bezmála dvanáct tisíc

obyvatel,96 A£koliv první zmínka o místní fa°e pochází z roku 1113, na m¥sto byl

Traiskirchen pový²en aº roku 1927. P°esto je toto m¥sto relativn¥ dob°e známé po

celém Rakousku. Na konci m¥sta sm¥rem na Baden se totiº nachází uprchlický tábor,

první vlídný p°ístav na cest¥ za svobodou.97

Areál tábora má sice relativn¥ krátkou, ale bohatou historii. Jakési rakouské moderní

d¥jiny v malém. Na za£átku dvacátého století zde byla postavena c. k. kadetská ²kola

d¥lost°electva (K. u. k. Artillerie-Kadettenschule). Rozloha 190 307 m2 z·stala dodnes

stejná, stejn¥ jako v¥t²ina budov. Dominantou celého komplexu se stala mohutná neo-

klasicistní budova. Studovalo tu 340 kadet· ze v²ech kout· staré monarchie.98 V prosinci

1918 byla vojenská ²kola uzav°ena99 a vznikl zde elitní internátní Spolkový vzd¥lávací

ústav (Die Bundeserziehunsanstalt) pro nejzdatn¥j²í syny rakouského národa, kte°í byli,

pokud to bylo nutné, vzd¥láni na náklady státu.100 V²e souviselo se ²kolskou reformou

sociálního demokrata Otto Glückela, podle n¥hoº byla pozd¥ji pojmenována p°ilehlá

ulice.101

Po opu²t¥ní vojáky byl objekt zna£n¥ poni£en a i vzhledem k nedostatku �nancí trvalo

celých deset let, neº se ho poda°ilo kompletn¥ opravit.102 Po nástupu klerofa²istic-

kého státu v £ele s dr. Engelbertem Dolfussem ode²lo ze ²koly mnoho profesor·. V

£ervnu 1933 se zakázaná NSDAP bránila teroristickými útoky. Jeden m¥li v nedalekém

Badenu na sv¥domí i studenti z Traiskirchenu. V roce 1935 vznikla v areálu ²koly vzpo-

mínková kaple (Gedächtnisskapelle) na tehdy jiº zesnulého v·dce.103 Ve stejném roce

byly zavedeny ²kolní uniformy104 a dva roky pozd¥ji bylo první t°íd¥ prop·j£eno Dol-

fussovo jméno.105 Po Anschlussu byla hned v roce 1938 p°ejmenována ulice p°ed hlavní

budovou po Hermannu Göringovi.106 Celý ústav se za°adil do sít¥ °í²ských Nacionáln¥-

politických vzd¥lávacích ústav· (Die Nationalpolitische Erziehungsanstalt). Tyto ²koly

m¥ly vychovat budoucí elitu t°etí °í²e. K p°ijetí byla samoz°ejm¥ d·leºitá rasová £istota

a vztah rodi£· k NSDAP.107 Mnozí profeso°i byli propu²t¥ni, mnozí se ale také mohli

vrátit. Vyu£ující nyní museli nosit uniformy ne nepodobné uniformám SA.108 �áci se jiº
96STATISTIK AUSTRIA. Dostupné na: <http://www.statistik.at/blickgem/blick1/g30639.pdf>

[cit. 13. 7 2013]
97JARO�OVÁ: Mezi starou..., str. 16
98Podrobn¥ji PUCHINGER, Günther: Von der Kadettenschule zum Flüchtlingslager. Traiskirchen:

Stadtgemeinde Traiskirchen, 1991. str. 7 - 72
99ibid. str. 207
100ibid. str. 74
101WISCHENBART, Rüdiger: Traiskirchen von innen. Flüchtlingspolitik zu Beginn der 80er Jahre.

In HEISS, Gernot a RATHKOLB, Oliver: Asylland wider willen. Wien: Dachs Verlag, 1995. str. 197
102Podrobn¥ji PUCHINGER: Von der Kadettenschule..., str. 80
103ibid. str. 209
104ibid. str. 101n
105ibid. str. 106
106ibid. str. 210
107ibid. str. 145
108ibid. str. 150
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nenazývali n¥meckým slovem Zögling, nýbrº Jungmann. Ke konci války v²ak zna£ná

£ást ºák· a profesor· utekla p°ed postupující Rudou armádou na západ. N¥kte°í do-

konce spáchali sebevraºdu. I mnoho obyvatel m¥sta opustilo své domovy a ukrylo se

v lesích. V této chvíli, tedy je²t¥ p°ed p°íchodem sov¥tských voják·, za£alo mnoho

místních rabovat a jejich hlavním cílem se stal velký komplex místního internátu.109

Mezi lety 1945 aº 1955 v budovách sídlila sov¥tská jednotka o síle 2000 muº· a po jejím

odchodu budovy rozhodn¥ nebyly v lep²ím stavu neº p°edtím. Vztahy mezi vojáky a

obyvatelstvem byly spí²e ostraºité. Po podepsání státní smlouvy se uvaºovalo, jestli

zde op¥t vznikne ²kola, nemocnice, nebo celý objekt p°evezme ministerstvo obrany. Po

událostech v Ma¤arsku v roce 1956 v²ak bylo pot°eba kv·li velkému po£tu uprchlík·

najít místo, kde by bylo moºné je ubytovat � a volba padla práv¥ na Traiskirchen.

3.2 P°íchod do tábora, tranzitní stanice a výslechy

Zabouchla se za mnou brána a z°ízenec m¥ odvedl po schodech do £tvr-

tého poschodí obrovské vojenské budovy bývalých kasáren Marie Terezie.

Do²li jsme k m°íºím. Zase se mi sev°el ºaludek podmín¥ný re�exem z bý-

valých komunistických výslech·. "Po£kejte, to jsem se dostal do n¥jakého

kriminálu?" zeptal jsem se ho, ale on mi nerozum¥l a p°edal m¥ dal²ímu

z°ízenci, který m¥ uvedl do místnosti s °adou vojenských patrových postelí a

práskl za sebou zam°íºovanými dve°mi. Byl jsem zase ve v¥zení a nic jsem

nechápal.110

Tranzitní stanice byla prvním místem, které p°íchozí v tábo°e poznali. Byl mu odebrán

pas, byl vyfotografován, byly mu odebrány otisky prst· a musel podstoupit podrobnou

léka°skou prohlídku. Dostal také jídelní misku, prádlo i osobní propriety, jako ru£ník,

holicí pot°eby nebo dopisní papír.111 A£koliv jsou tyto procedury pochopitelné, je jasné,

pro£ autorovi vý²e zmín¥ného citátu p°ipomn¥ly vstup do kriminálu. Pobyt zde trval

v¥t²inou týdny, n¥kdy ale i mnohem déle. Rakouské ú°ady b¥hem této doby ov¥°ovaly

totoºnost ºadatel· a prob¥hly první pohovory. Po zbytek °ízení pak emigranti nemuseli

ºít v tak p°ísných podmínkách. Stanice se nacházela v hlavní budov¥ a byla herme-

ticky uzav°ena. Samoz°ejmá byla p°ítomnost policie, která kaºdého doprovázela i p°i

cest¥ k léka°i nebo do jídelny. �adatelé o azyl byli ubytováni ve velkých pokojích, kde

bylo b¥ºn¥ mnoho rodin s malými d¥tmi najednou.112 Dohromady zde ºili i migranti

z r·zných zemí, coº potenciál moºných kon�ikt· zvy²ovalo. V ²edesátých letech, kdy

okna je²t¥ nebyla dob°e zabezpe£ena, se pokou²eli zejména ob£ané bývalé Jugoslávie,

kte°í m¥li velmi malou ²anci na získání azylu, o út¥k skokem z okna, coº m¥lo £asto
109ibid. str. 169
110KOHOUT: Prove¤..., str. 134n
111ABS. Traiskirchen - uprchlický tábor v Rakousku. �j. PS-050283-28-12/719 str. 9
112KURZMANN: Lebensbedigungen..., str. 94n
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tragické následky.113 Tehdy také je²t¥ do tranzitní stanice nemusely ºeny, p°i£emº ale

ryze muºský kolektiv m¥l jist¥ svá speci�ka. Nicmén¥ to, ºe záºitek z tranzitní sta-

nice nemusel být nutn¥ tak negativní, p°esto ale citov¥ vypjatý, doloºil jeden polský

emigrant z osmdesátých let:

B¥hem prvních dní jsou logicky v²ichni velmi entuziasti£tí, protoºe jsou

pry£ z východního bloku. B¥hem prvních dní je £lov¥k optimistický, protoºe

je v uzav°eném prostoru a mluví o tom, jak zvládl utéct z komunismu. Na

zdi je mnoho nápis·. Jsou tam dlouhé p°íb¥hy o tom, jak lidé utekli. Dlouhé

p°íb¥hy a obrázky.114

Jak bylo uvedeno v úvodu, jiº emigrace jako taková m·ºe vyvolat mnoho psychických

problém·. Zejména pokud £lov¥k odejde sám, ztráta kontakt· s p°áteli a rodinou a

strach o n¥ nejen zhor²uje psychickou situaci a nez°ídka i velmi zt¥ºuje integraci v

novém prost°edí. Do velké míry to byl p°íklad Milana Kohouta, který ve svých vzpo-

mínkách vzpomíná, ºe kv·li n¥mu bylo znemoºn¥no odcestovat jeho p°ítelkyni.

Stra²n¥ se mi za£alo stýskat po Bubu. Uº jsem p°estal být hrdina, který

opustí svoji milovanou, aby ode²el do pou²t¥ zu²lech´ovat svoji du²i.115

P°íchod do tábora také m·ºe znamenat ne£ekaný strach z nejasné budoucnosti, jejíº

vnímání bylo ztíºeno v souvislosti s p°ehnanými o£ekáváními spojenými se Západem.

Ukazuje se totiº, ºe a£koliv byly jist¥ motivace lidí opou²t¥jících vlastní zemi r·zno-

rodé, podstatnou roli sehrál i nerealisticky pozitivní obraz Západu.116 Roz£arování z

p°ijetí bylo patrné jiº u uprchlík· z Ma¤arska v roce 1956,117 to ²lo v²ak o situaci

více vypjatou, která ost°e kontrastovala s podmínkami v dosud neza°ízeném tábo°e. V

²edesátých letech m·ºeme podobnou zku²enost £íst z dopisu emigranta, který pro sebe

a svoji rodinu ºádá byt, nebo´ mu ubytování v tábo°e p°ijde nevyhovující.118 O dvacet

let pozd¥ji je pak zklamání cítit i z rodiny z �eskoslovenska:

Mysleli jsme, ºe to tady trvá tak t°i m¥síce. Mysleli jsme, ºe uº to je

dlouho. Te¤ uº to ale trvá skoro dva roky. Nev¥d¥li jsme, jak tábor v Traiski-

rchenu vypadá. V �eskoslovensku lidé °íkali, ºe jde o sídli²t¥ a kaºdá rodina
113O tom sv¥d£í jinak strohé týdenní hlá²ení z tábora. T¥ºce se tak zranil nap°íklad 19. 6. 1968 Josef

Kabalki£. Dal²í hlá²ení viz StA. BMI. Abb. 12U/34. karton 137 IV - 2.115.
114KURZMANN: Lebensbedigungen..., str. 95
115KOHOUT: Prove¤..., str. 142
116O podobném obrazu pí²e i Alexei Yurchak. Ten ve své knize "Everything Was Forever, Until It Was

No Mor" popisuje, jak imaginární obraz Západu v sov¥tském Rusku neodporoval ví°e v socialistický
systém. Na konci v²ak ukazuje, jaké bylo po pádu státn¥ socialistického reºimu p°ekvapení z toho,
jak ºivot na Západ¥ vlastn¥ vypadal. YURCHAK, Alexei: Everything Was Forever, Until It Was No
More. New Jersey: Princeton University Press, 2005. Kap. 5 �Imaginary West�.
117HOFF, Hans a STROTZKA, Hans: Die Psychohygienische Betreuung ungarischer Neu�üchtlinge

in Österreich. Wien: Verlag Brüder Hollinek. str. 82
118�lo o Yvese �t¥pánka. Doslova napsal, ºe "celkové pom¥ry v tábo°e neodpovídají tomu, co bych

cht¥l d¥tem nabídnout v t¥ºce nabté svobod¥." �ádost mu v²ak byla odmítnuta, nebo´ v tábo°e
pobýval puhých d¥vet m¥síc·. Viz StA. BMI. Abb. 12U/34. karton 133. �j. 20P225-34/66.
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dostane byt. Kdyº jsme se dostali do Traiskirchenu, byli jsme v jednom po-

koji pro 200 lidí. To jsme si p°edstavovali jinak.119

B¥hem pobytu v karantén¥ se vedly i první rozhovory s ú°edníky ministerstva vnitra,

které m¥ly zásadní vliv na to, zda imigrant nakonec dostal azyl nebo ne. Je logické,

ºe jeho získání bylo zájmem v²ech. Valná v¥t²ina uvád¥la politické d·vody pro odchod

ze zem¥, ne v²ak úpln¥ zanedbatelná £ást d·vody ekonomické.120 Je myslím velmi

pravd¥podobné, ºe tento údaj neznamená, ºe tato v¥t²ina musela být nutn¥ ve své

zemi politicky utla£ovaná. Indicií pro toto tvrzení m·ºe být n¥kolik.

Zájmem kaºdého imigranta bylo, aby status uprchlíka dostal, a nejp°irozen¥j²í strategií

bylo práv¥ zd·raz¬ování a zveli£ování motivací politického typu. K tomu dokonce ob£as

nabádal i ú°edník, který výslech vedl.121 Jak ale bylo zmín¥no, skute£ných motivací

byla v¥t²inou celá °ada a ne²lo striktn¥ rozd¥lovat mezi politickými a ekonomickými.

Následující citace ukazuje, ºe d·vody k opu²t¥ní zem¥, které bychom dnes vnímali spí²e

jako ekonomické, byly tehdy aktéry naprosto autenticky vnímány jako politické.

Pro komunistické zem¥ se nedá °íct, ºe d·vody k út¥ku jsou £ist¥ eko-

nomické. T°eba je chudoba v �adu £ist¥ ekonomická, ale v Polsku je to

chudoba politická. Polsko není chudé, protoºe jsou lidé neschopní organi-

zovat ... Je to mnohem více p°í£ina idiotského systému, který v Polsku je.

Proto jsou ekonomické d·vody £áste£n¥ d·vody politickými, nebo´ lidé vidí,

ºe jsou jejich schopnosti nevyuºité.122

Práv¥ autenticitu ºádosti o azyl a fakt, ºe podle ní ne v²ichni uprchlíci m¥li takto

autentické d·vody, pateticky zd·raz¬uje ve svém autobiogra�ckém románu i Emma

Jaro²ová, kdyº vloºila imigra£nímu ú°edníkovi do úst tato slova:

Jestliºe jste se s ním rozvedla aº za patnáct let po jeho út¥ku v roce 1963

a pro²la tolika svízelemi, je to dost váºný argument pro politický azyl. Jsem

p°esv¥d£en, ºe mnozí, kte°í politický azyl dostali, nezkusili zdaleka tolik, co

vy, ºena emigranta s d¥tmi. N¥kte°í emigranti si navymý²lejí báchorky, sv·j

pas zni£í a tvrdí, ºe p°e²li hranice ilegáln¥, dnes si ºádají o politický azyl a

dostanou jej. Musíte mít ²ir²í lokte! 123

119KURZMANN: Lebensbedigungen..., str. 27
120Podle statistik, které jsou k dispozici jen pro ²edesátá léta, nap°íklad v roce 1967 politické d·vody

p°ibliºn¥ 80% uprchlík· z £eskoslovenska a 10% uprchlík· z Jugoslávie. StA. BMI. Abb. 12U/34.
karton 49. �J. 41681-16/67
121ABS. UT Traiskirchen - vyhodnocení poznatk· za rok 1987. £.j. OSH - 00620/12-V-87. str. 8
122Odmítnutý polský ºadatel KURZMANN: Lebensbedigungen..., str. 69 Tímto jsou speci�cké státn¥

socialistické zem¥ st°ední Evropy i pro Margitu Urbanek. Argumentuje podobným zp·sobem, kdyº
pí²e, ºe kv·li státem °ízenému hospodá°ství nelze ekonomické a politické d·vody odd¥lit. URBANEK,
Margita: Tschechische Flucht- und Arbeitsmigranten in Österreich. Wien, 2009. Diserta£ní práce.
Universität Wien. str. 162n
123JARO�OVÁ: Mezi starou..., str. 80
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Myslím, ºe pokud bychom m¥li moºnost uprchlíky rozd¥lit podle tabulky Anthonyho

Richmonda, do£kali bychom se pom¥rn¥ slu²ného rozptylu v²emi sm¥ry. Dost moºná

by nebylo nápov¥dou ani to, jestli ten jeden konkrétní jedinec azyl dostal nebo ne.

Nezanedbatelnou roli hrál i p°ístup rakouských ú°edník·. Zmínil jsem, ºe n¥kte°í imi-

grant·m radili, jakou strategii mají zvolit. Oproti tomu byl pro £eskoslovenské emi-

granty nejspí²e nep°íjemnou p°ekáºkou jistý vy²et°ovatel Richard Holubek. Ten jednal

podle £eskoslovenské rozv¥dky "arogantn¥ s cílem p°im¥t je v samém po£átku k podání

ºádosti o vyst¥hování do jiných stát·.� Pouze v n¥kterých p°ípadech prý uprchlík·m

poradil. To svým svérázným zp·sobem potvrzuje i Milan Kohout, pro kterého byl Ho-

lubek ten zlý vy²et°ovatel. Takto popsal svoje interview :

"Tág..." nasran¥ zahuhlal policajt a roloval papír do psacího stroje. Kolikrát

uº jsem to zaºil.

"Prosím?" a ohmatal jsem o£ima jeho tu£ný zátylek a n¥kolik podbradk·.

(...)

"Dy´ °íkala, ºe umí n¥mecky!" zacloumal se mnou pohledem absolutního

profesionála, nenávid¥jícího své pacienty, kte°í ho ºiví.

"Já ne°íkal, ºe mluvím n¥mecky."

"Vy pozdravit n¥mecky, tak pro£ nemluvit dál n¥mecky?" Sral mne úºasn¥.

Posadil jsem se.

(...)

"Matka, otec, bydli²t¥, pro£ jste ode²el?"

Bezd¥£n¥ jsem si dal nohu p°es nohu, ruce si poloºil p°es n¥ a rozpovídal

jsem se. Hled¥l na m¥ a ²kub oka sv¥d£il, ºe n¥co není v po°ádku. Nahnul

se stranou a p°isunul mi aº ke kolen·m vedlej²í stolek.

"Necete si dát nohy na ten st·l?" optal se náhle velice sladce. (...) Hned

potom za£al °vát: "Já sedím slu²n¥, co vy ty nohyyyy, chovejte slu²n¥, tady

v²ichni chovají slu²n¥¥¥!" (...)

"Váºený pane," °ekl jsem, "p°esn¥ takhle na m¥ °vali policajti v socialismu,

a to je taky d·vod, pro£ jsem ode²el."

"A co vám °ekli?"

"Dali mi facku."

"Já vám facku dávat nebudu"

"To jsem rád." Jakoby náhle zjihnul. (...)

"Nejste vy syn toho Kohota Václava?" (...)
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"Myslíte toho Pavla Kohouta?" (...) "Tak to nejsem a jsem tomu rád," °ekl

jsem.

Danou²ku, ten ras se na m¥ najednou usmál a °ekl: "To je dob°e a dete."124

V²eobecn¥ se v²ak hodn¥ ºadatel· o azyl zmi¬uje o tom, ºe interview probíhá velmi

rutinn¥ a o tom, kdo azyl dostane, rozhoduje náhoda. Zdá se, ºe m¥lo také velký vliv

to, ze které zem¥ kdo pochází. S tím se pojila i jazyková vybavenost ú°edník·. Velkou

výhodou pro ob£any �eskoslovenska mohl být fakt, ºe hodn¥ ú°edník· um¥lo £esky,

ob£as také p°i p°ekladech pomáhali sami £e²tí uprchlíci.125 Oproti tomu ale n¥kte°í

Íránci vypov¥d¥li, ºe p°ekladatel z per²tiny zám¥rn¥ m¥nil výpov¥¤ uprchlík· tak,

aby azyl nedostali.126 Jinde neov¥°enou informaci podává £eskoslovenská tajná sluºba.

Podle jedné zprávy totiº byli mechanicky up°ednost¬ováni ti, kte°í byli v �SR soudn¥

trestáni.

Kriminální delikty si za tímto ú£elem uprchlíci "zpolitizují." Paradox

je v tom, ºe £ím "slu²n¥j²í £lov¥k", tím má hor²í p°edpoklady pro ud¥lení

asylu.127

Speciální situaci byla pak u zb¥h·, v £eskoslovenském p°ípad¥ zejména od pohrani£ní

stráºe. Ti byli zpovídáni mnohem podrobn¥ji. Byli dotazováni na po£etní stavy a re-

ºim jednotek, objekty na posádkách, typy zbraní i na okolí posádek. �asto pak byly

k výslech·m brány podrobné mapy, nákresy i letecké fotogra�e. Navíc byli bráni na

dodate£né výslechy i po propu²t¥ní z izolace, aby své výpov¥di zp°esnili.128

3.3 Volný tábor, ubytování a stravování

Po propu²t¥ní z karantény sice mohl kaºdý z tábora odejít, z d·vod· ²patné sociální

situace v²ak na n¥m velká £ást uprchlík· z·stala po v²ech stránkách závislá. Jeden z

£eských uprchlík· k tomu °ekl:

�ije² v odporném tábo°e a jsi na n¥m totáln¥ závislý, protoºe tady má² v²e,

co k ºivotu nutn¥ pot°ebuje². Je stra²né tady ºít, musí² se ale chovat jako

vd¥£né dít¥.129

Kdyº se tedy rozhodl z·stat, dostal kaºdý uprchlík táborový pr·kaz (Lagerausweiss).

Na n¥m je krom¥ eviden£ního £ísla uprchlíka i jeho jméno, datum a místo narození
124KOHOUT: Prove¤..., str. 137n
125ABS. UT Traiskirchen - vyhodnocení poznatk· za rok 1987. £.j. OSH - 00620/12-V-87. str. 4
126GRAF, Hans-Peter: Das Asylvervahren - Illustriert Anhand der iranischer Flüchltlinge in Wien.

Wien, 1986. Diplomová práce. Universität Wien. str. 62
127ABS. UT Traiskirchen - vyhodnocení poznatk· za rok 1987. �.j. OSH 00117/12-VZ/88 str. 20
128ibid. str. 10 a ABS. Traiskirchen - uprchlický tábor v Rakousku. �j. PS-050283-28-12/71 str. 11
129KURZMANN: Lebensbedigungen..., str. 104
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a £íslo pokoje, kde je ubytován. Na druhé stran¥ byla uvád¥na potvrzení o registraci

u jedné z podp·rných organizací.130 Kaºdý p°íchozí také dostal táborový °ád a ne

p°íli² uklid¬ující informa£ní leták131, díky kterému byl kaºdý upozorn¥n na to, jak je

pro rakouský stát nákladné se o uprchlíky starat. Na konci byl pak kaºdý upozorn¥n

(moºná s lehkou dávkou ironie, spí²e ale díky neobratnému p°ekladu), ºe pokud bude

zam¥stnán na £erno, nezaplatí pohledávky v·£i táboru nebo se nebude chovat podle

táborového °ádu, bude z Rakouska odsunut.

Po odchodu z tranzitní stanice bylo také kaºdému p°id¥leno ubytování. Podle moºností

bu¤ v Traiskirchenu nebo v jednom z men²ích tábor· £i penzion·. P°ednost m¥ly

rodiny s d¥tmi, samotní muºi byli ubytování ve velkých místnostech v hlavní budov¥,

takzvaném hiltonu. Rozd¥lování pokoj· probíhalo i podle národnostního klí£e132 a je

moºné, ºe d·leºité byly i schopnosti obyvatel tábora si lep²í pokoj zajistit.133 Reakce

a vzpomínky na ubytování byly r·zné - Emma Jaro²ová popisuje, jak jí spartánské

podmínky vyhovovaly, jinde se stav popisuje jako nevyhovující.134 Zejména situace

na muºských ubytovnách byla velmi kon�iktní.135 Pohled do jednoho z pokoj· nám

poskytne obrazová dokumentace £eskoslovenské rozv¥dky, viz blíºe p°íloha této práce.

Z ní je p°edev²ím viditelná stísn¥nost prostor. Tábor byl navíc £asto p°epln¥n, zejména

b¥hem velkých vln uprchlík·.136

Kaºdý také dostal proti �nan£ní záloze deky, misky na jídlo a ru£níky.137 Samotné

stravování probíhalo ve velké jídeln¥, nejprve bylo zadarmo, po m¥síci si jej kaºdý

musel platit sám, nap°íklad b¥hem sedmdesátých let 130 ²ilink· za týden. Jak ironicky

poznamenal autor zprávy £eskoslovenské rozv¥dky, ceny b¥hem let výrazn¥ rostly.

Je²t¥ v roce 1967 stály Esskarty 90S (...), takºe neustálé zvy²ování cen, které

je pro Rakousko charakteristické, dopadlo i na uprchlický "ráj" v Traiskir-

chenu.138

Jídlo se vydávalo práv¥ na základ¥ Esskaret, které byly k dostání pouze dv¥ hodiny

kaºdé pond¥lí a úterý, coº samoz°ejm¥ velmi ovliv¬ovalo £asové moºnosti uprchlík· v

tyto dny. Va°ila se typická t¥ºká rakouská jídla - coº prý ned¥lalo problémy p°íchozím

z �eskoslovenska a Polska, ale t¥m, kte°í p°i²li ze vzdálen¥j²ích zemí, ano.139

130ABS. Traiskirchen - uprchlický tábor v Rakousku. �j. PS-050283-28-12/71 str. 13
131ibid. p°íloha £. 3
132ABS. UT Traiskirchen - vyhodnocení poznatk· za rok 1987. �.j. OSH 00117/12-VZ/88 str. 26
133�iv¥ tuto praxi popisuje Emma Jaro²ová, jiné prameny se v²ak o ní nezmi¬ují. JARO�OVÁ: Mezi

starou..., str. 26
134Namátkou t°eba práce Gerharda Kurzmanna nebo Hanse-Petera Grafa. KURZMANN: Lebensbe-

digungen..., str. 92 a GRAF: Das Asylvervahren..., str. 40
135KURZMANN, Gerhard: Lebensbedigungen von Asylanten in Österreich. Wien, 1989. Diplomová

práce. Universität Wien. str. 91
136ibid. str. 90
137ABS. Traiskirchen - uprchlický tábor v Rakousku. �j. PS-050283-28-12/71 str. 14
138ibid. str. 14
139KURZMANN: Lebensbedigungen..., str. 102. a GRAF: Das Asylvervahren..., str. 41
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Mantinely ºivota v tábo°e po opu²t¥ní tranzitní stanice pak ur£oval spolu se sociální

situací zejména táborový °ád (viz p°íloha). Budí£ek byl v 7 ráno, do 8 muselo být v

pokoji uklizeno, ve£erka pak byla v deset hodin ve£er - b¥hem této doby mohl kaºdý

tábor opustit, moºnost cestovat v²ak byla limitována �nan£ními moºnostmi. Celý ob-

jekt hlídalo pouhých 15 £etník·. Byli rozmíst¥ni na £ty°ech kontrolních stanovi²tích a u

hlavní brány. Kontroly ale byly nedbalé, do areálu se £asto dostávali cizí lidé, zejména

p°es jisté WC bylo údajn¥ p°ehlíºeno i pa²ování alkoholu. Role represivních sloºek bude

blíºe zpracována v kapitole 3.6.

V tábo°e se nacházel i praktický léka° a zuba°. Závaºn¥j²í p°ípady byly °e²eny v blízké

nemocnici. Údajn¥ ale kvalita zdravotní pé£e nebyla valná. Zejména v·£i dentistovi,

bývalému uprchlíkovi z Iránu, nechovali uprchlíci velkou d·v¥ru a kdo mohl, nechal se

spí²e o²et°it v blízkém Badenu.140 Role léka°e byla d·leºitá, pokud se v tábo°e vyskytla

epidemie spalni£ek, jako nap°íklad v roce 1969.141 Minimáln¥ na konci osmdesátých let

bylo v tábo°e i malé h°i²t¥ pro d¥ti a provizorní sportovní h°i²t¥.142 S v¥t²ím po£tem

uprchlík· z muslimských zemí byla postavena i modlitebna. Uprchlík·m, kte°í nebyli

materiáln¥ zabezpe£eni, bylo jednorázov¥ vydáváno nové oble£ení.143

D·leºité informace se vyv¥²ovaly na tabuli uprost°ed tábora (viz p°iloºený plánek tá-

bora). Pokud bylo pot°eba, uprchlíci se vyvolávali amplionem. Mnoho emigrant· si ale

st¥ºovalo na nedostatek pot°ebných informací o vyst¥hování, získání práce nebo o moº-

nosti p°est¥hovat se do lep²ích podmínek. Tím hor²í byla nejen nejistota z budoucnosti,

ale i siln¥j²í vazba na tábor. Jedna £eská rodina k tomu uvedla:

V Traiskirchenu se vás jen zeptají, pro£ jste p°i²li do Rakouska, co byste rádi

d¥lali dále a co jste d¥lali v �eskoslovensku. To bylo v²e. Kdy dostaneme

azyl, jak to p·jde dál, to jsme nev¥d¥li.

O moºnosti zaºádat si o byt také nev¥d¥li.

Nev¥d¥li jsme, ºe tu tato moºnost je. Byli jsme rok a p·l v Rakousku, nev¥-

d¥li jsme ale, ºe se dá na ministerstvu zaºádat o byt. Nikdo v Traiskirchenu

nám o této moºnosti ne°ekl. Pak jsme se dostali do penzionu, kde nám o

této moºnosti °ekl jiný uprchlík.144

Práv¥ ale fakt, ºe se mnoho informací ²í°ilo voln¥ mezi uprchlíky, vedl k tomu, ºe se

vytvá°elo mnoho fám. Jeden polský ºadatel o azyl to potvrdil, v·£i t¥m, kte°í t¥mto

fámám v¥°í, se v²ak vyjád°il s despektem:
140ABS. UT Traiskirchen - vyhodnocení poznatk· za rok 1987. �.j. OSH 00117/12-VZ/88. str. 6

Ned·v¥ra je cítit ze stíºnosti jedné £eskoslovenské emigrantky. Doktor prý chce p°eo£kovat její dít¥,
a£koliv mu dodala potvrzení, ºe je °ádn¥ o£kované z �eskoslovenska. Odpov¥¤ je v²ak jasné - rozhod-
nutí na doktorovi. Viz StA. BMI. Abb. 12U/34. karton 133. �j. 301.100-34/68
141StA. BMI. Abb. 12U/34. karton 133. �j. VII/4-1004-1969
142D°ív¥j²í prameny se v²ak o n¥m nezmi¬ují. KURZMANN: Lebensbedigungen...m str. 94
143ibid. str. 93
144ibid. str. 87
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O�ciální informace nejsou tém¥° ºádné. Jednodu²e neexistují. Proto koluje

mnoho pov¥stí o r·zných moºnostech, kam m·ºe £lov¥k jít a uº druhý den

dostat byt a t°etí dobrou práci za tisíc dolar· na m¥síc. Takových pov¥r je

mnoho. A ten, kdo je dost naivní a v²emu uv¥°í, nikdy ni£eho nedosáhne.

(...) Také spojené státy se neobt¥ºují s uprchlíky, ale £ekají, ºe si sami

vyzjistí v²echny informace. Kaºdý na to holt není dost clever. Je to svým

zp·sobem výmluva.145

3.4 Nevládní organizace

Malý holohlavý muº se samolib¥ sm¥je. "Mám tu autí£ko, ºiji si královsky.

Katolická dobro£inná organizace emigranty také ²atí. Mn¥ uº dali sedm set

"²íl·". Jsou ²t¥d°ej²í neº tady ty ou°adové z AFCR."

"Byly byste blázni, abyste se jich o n¥co prosily. Elegantní paní Slovence dala

ta vrána v kancelá°i jen 250 "²íl·" na zakoupení ²at· a jiným, chud¥ oble£e-

ným, dají aº tisíc ²ilink·. Emigrant jako emigrant, pro£ ne v²em stejn¥?"146

Krom¥ ú°edník· z ministerstva vnitra a £etník· p·sobilo v tábo°e i mnoho nevládních

organizací, p°ípadn¥ ú°edník· zahrani£ních velvyslanectví. Tyto organizace pomáhaly

s vyst¥hováním do dal²ích zemí, ale i s t¥ºkou sociální situací a nedostate£nou informo-

vaností. Mezi nadnárodní instituce pat°il zejména ICEM (Intergovermental Comittee

for European Mirgation), ten se v²ak staral zejména o mezivládní koordinaci, samotné

uprchlíky pouze informoval a odkazoval na dal²í organizace. Pod spojenými národy

pak operoval ú°ad Vysokého komisa°e OSN pro uprchlíky (UNHCR - United Nations

High Commissioner for Refugees). Ten se jiº v kooperaci s ostatními organizacemi o

emigranty staral a materiáln¥ je podporoval.147

Hlavní £innost v²ak spo£ívala na bedrech ostatních organizací. Pro £eskoslovenské

uprchlíky tu byl American Fund for Czechoslovakian Refugees (AFCR), pro katolické

Charitas, pro Polské t°eba American Polish War Relief (APWR). 148 �e byl o uprchlíky

mezi t¥mito organizacemi zájem, dokládají n¥které letáky, které lákají na výhodn¥j²í

podmínky, pokud se uprchlík zapí²e k nim. V²ichni se zapisovali k t¥mto organizacím

hned po opu²t¥ní karantény, kdy m¥li je²t¥ velmi málo informací. Na velmi zvlá²tní

praktiky pak upozor¬uje jeden z leták·, který je²t¥ na tranzitní stanici koloval. Nejd°íve

upozor¬oval, ºe mezi organizacemi jsou zna£né rozdíly, poté navíc varoval p°ed taha£i.

Ti jsou prý placeni za to, kdyº p°esv¥d£í ty, kte°í práv¥ vy²li z karantény. Údajn¥ je jim
145ibid. str. 88
146JARO�OVÁ: Mezi starou..., str. 12
147STEDINGK, Yvonne von: Die Organisation des Flüchtlingswesen in Österreich seit dem zweiten

Weltkrieg. Wien: Universitätsverlagsbuchhandlung, 1970. str. 94n
148Podrobný seznam t¥chto organizací je v knize Yvonne von Stendigk. ibid. str. 73nn
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navíc za úsp¥²né p°itáhnutí nových uprchlík· slíbeno zkrácení £ekací doby na p°esun

do dal²ích stát· - na to ale nemají tyto organizace ºádný vliv. 149

Rozdílnosti v p°ístupu jednotlivých organizací, a to i ve p°ístupu ke svým uprchlík·m,

dokládá nejen vý²e uvedená citace z knihy Emmy Jaro²ové, ale i zprávy £eskoslovenské

rozv¥dky. Ti, kte°í mají dobré schopnosti a dokáºí ovlivnit ú°ednici nevládní organizace

Charitas, která byla mezi uprchlíky p°ezdívána Frau Baby, mají ²anci dostat nejen 200

²ilink· kaºdých 14 dní a ²atenky, ale jsou mu hrazeny i poplatky za zdravotní sluºby

nebo ubytování. U AFCR byly takto t°eba propláceny jízdenky na náv²t¥vy konzulát·

ve Vídni, mnoho uprchlík· ale tyto jízdenky sbíralo na nádraºí u tábora.150 Primárn¥

²lo samoz°ejm¥ o to více podpo°it sociáln¥ slab²í.

Díky evangelické organizaci YMCA byla v tábo°e z°ízena ²kolka, která zjednodu²ila ºi-

vot mnoha rodinám s d¥tmi.151 Denn¥ se také v tábo°e rozdávalo staré o²acení ze sbírek

po celé Evrop¥. Jedna Rumunka popsala praxi, která se z°ejm¥ li²ila od zamý²leného

cíle, takto:

Ve 13 hodin se odemyká. Jen ten, kdo p°ijde brzy, m·ºe dostat dobré v¥ci.

Já se p°ed dve°e ob£as postavím uº v 11. Pak jsem první. �asto ale p°i-

jdou opilci a jednodu²e se vecpou dop°edu. Ti si vezmou, co mohou na sebe

navléci a prodají to pak na ble²ím trhu. Pak se lidi za£nou tla£it. Nikdo to

nekontroluje.152

Speci�ckou skupinou nevládních organizací jsou pak r·zné církve. Leták �eské duchovní

sluºby ve Vídni vítal emigranty v Traiskirchenu tímto zp·sobem:

Vítáme vás v²echny, kte°í p°icházíte z vlasti do jiného sv¥ta, abyste zapo£ali

nov¥ ºít. Poznali jste ideologický materialismus, jenº bo°í vy²²í cíl v £lov¥ku.

Práv¥ tak ani konzumní sv¥t, jenº fascinuje hmotným prosp¥chem, nenaplní

srdce £lov¥ka. Za peníze se dá koupit mnohé, ale ne ²t¥stí.153

�e²tí fará°i P. Novotný a P. Kona°ík slouºili v tábo°e nejen kaºdou ned¥li m²e, chodili

ale i na karanténu a varovali £eskoslovenské uprchlíky p°ed moºnými problémy. Jak

pí²e zpráva rozv¥dky, provád¥li protikomunistickou propagandu.154 Dal²í náboºenskou

skupinou £innou v tábo°e pak byli vedle jiº zmín¥ných muslim· a evangelík· na konci
149ABS. Souhrnná zpráva k uprchlickému táboru Traiskirchen v Rakousku zpracovaná z poznatk·

získaných v roce 1988. �.j. OSH 00166/12-V-89. p°íloha £. 18
150ABS. Traiskirchen - uprchlický tábor v Rakousku. �j. PS-050283-28-12/71 str. 16n
151KURZMANN: Lebensbedigungen..., str. 82
152ibid. str. 93n
153ABS. Souhrnná zpráva k uprchlickému táboru Traiskirchen v Rakousku zpracovaná z poznatk·

získaných v roce 1988. �.j. OSH 00166/12-V-89. p°íloha £. 20
154Upozor¬ovali prý i na mnoºství ²pion· v tábo°e. ABS. UT Traiskirchen - vyhodnocení poznatk·

za rok 1987. �.j. OSH 00117/12-VZ/88. str. 32.
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osmdesátých let i mormoni. Skupina n¥kolika asi dvacetiletých Ameri£an· si hned ve-

dle tábora z°ídila malý klub, kde podávala nealkoholické nápoje, u£ila dobrovolníky

anglicky a snaºila se je v²echny p°esv¥d£it o své ví°e.155

3.5 (Ne)zam¥stnanost

Nejlep²í je netrmácet se do Vídn¥ a hled¥t chytnout �ek tady nebo v blízkém

okolí. Takových ²ikovných podní£k· je tu habad¥j, t°eba taková mo²tárna.

Ten Sá²in amant, o�círek mu °íkají, si vºdycky p°itáhne na cimru pití, levné

víno a mo²ty. Nemá ºádnou d°inu. Obsluhuje tam ma²inu s �a²kama. Ráno

sem do lágru p°ijedou pro d¥lníky kombíkem, po práci je odvezou zpátky.156

I kdyº se to tak na první pohled nezdá i Emma Jaro²ová popisuje, jak je sehnání práce

náro£né a v p°ípad¥ jejího získání je výd¥lek neodpovídající. Ztráta práce ve své vlasti,

návyk· s ní spojených a náro£nost získání práce nové v zahrani£í, byl pro mnoho uprch-

lík· ne£ekaný problém. Nejenºe bylo tém¥° nemoºné najít práci odpovídající bývalému

pracovnímu za°azení doma. Náro£né bylo sehnat jakoukoliv práci. Zejména v kontextu

st°ední Evropy neznamenala pro hodn¥ lidí emigrace pouze geogra�cký p°esun v rovin¥

horizontální, ale minimáln¥ ze za£átku i zna£ný sociální sestup v rovin¥ vertikální.157

Kaºdý m¥l t°i moºnosti, jak si práci zajistit - legáln¥ a nelegáln¥ mimo tábor a uvnit°

tábora.

Jak bylo uvedeno vý²e, ti, kte°í dostali azyl podle �enevské konvence, m¥li mít stejné

moºnosti býti zam¥stnáni jako ostatní ob£ané Rakouska a nepot°ebovali ºádné pracovní

povolení. P°esto byla zejména b¥hem osmdesátých let snaha i t¥mto uprchlík·m situaci

ztíºit a zvýhodnit Raku²any. Jeden Polák k tomu uvedl:

�lov¥k na pracovním ú°ad¥ cítí, ºe je v protikladu k Raku²an·m cizinec.

Chovají se sice vºdy korektn¥, práci ale nikdy nedostane.

Podobné zku²enosti m¥l i jeden z £eských drºitel· politického azylu:

Vºdycky na pracovním ú°ad¥ sly²ím: "V tuto dobu m·ºeme zprost°edkovat

práci jen Raku²an·m, pro cizince práce není."158

Situaci navíc také jist¥ neuleh£oval zmín¥ný nedostatek informací o právech a moºnos-

tech, jaké uprchlíci mají. V sedmdesátých letech byla situace naopak lep²í - azylant·

bylo mén¥ a nezam¥stnanost byla niº²í.159 Uprchlíci mohli také získat pracovní povolení
155ABS. Souhrnná zpráva k uprchlickému táboru Traiskirchen v Rakousku zpracovaná z poznatk·

získaných v roce 1988. �.j. OSH 00166/12-V-89. str. 27
156JARO�OVÁ: Mezi starou..., str. 56
157ROSENEGGER: Leben im..., str. 11
158KURZMANN: Lebensbedigungen..., str. 39
159ibid. str. 40
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nebo se nechat zam¥stnát nelegáln¥. Sice jsem zmínil skute£nost, ºe bylo t¥m, kte°í byli

zam¥stnáni na£erno, vyhroºováno odsunutím, v praxi v²ak bylo kontrol pomálu. V sa-

motném Traiskirchen se tak, slovy jednoho z jeho obyvatel, vybudoval ilegální pracovní

ú°ad.160 Milan Kohout popsal tento ú°ad takto:

Protoºe kapesné, které nám jednou m¥sí£n¥ vydával pokladník, sta£ilo ako-

rát tak na pastu, takºe se kaºdé ráno po rozedn¥ní podél táborové zdi tvo°ily

°ady uprchlík·, £ekajících na p°íleºitostnou jednodenní práci, aby si p°ivy-

d¥lali trochu pen¥z a mohli si nakoupit pivo a ko°alku nebo rádia i ojetá a

zhuntovaná auta. N¥kdy jsem si mezi n¥ stoupl i já a £ekal jsem na auta

pomalu projíºd¥jící ranní mlhou, ve kterých £ekali spo°ádaní Raku²ané a

p°es okénka auta si vybírali nejstate£n¥j²í kusy na práci.161

�e to bylo b¥ºné i o 15 let d°íve, napovídá zpráva £eskoslovenských zpravodajc·, kte°í

popisují podobnou praxi.162 �lánek Rudého práva ji p°ímo p°irovnává k burze otrok·.163

Tito legáln¥ i nelegáln¥ zam¥stnaní dostali v¥t²inou ²patn¥ placenou a krátkodobou

práci. Mimo £asté neznalosti jazyka byl problém i v tom, ºe nebyl jasný £asový horizont

jejich pobytu v zemi. Rozdíl byl v²ak výrazný v tom, ºe zatímco legální zam¥stnanec

mohl být chrán¥n kup°íkladu kolektivní smlouvou, ten, který byl zam¥stnán na£erno,

nikoliv.164 Milan Kohout byl takhle zam¥stnán u jednoho doktora - bývalého £eského

imigranta.

Slezl jsem dol· ze ²ta�í a p°istoupil k n¥mu: "Pane doktore, my bychom

pot°ebovali, abyste nám zaplatil odpracované hodiny." A podal jsem mu se-

znam na papí°e.

Doktor �t¥rba na m¥ z·stal dlouho hled¥t, pak si p°e£etl dluºní sumu,

zbrunátn¥l mu obli£ej a pravil: "Podívejte se, pane Kohoute, tohle jsem od

vás ne£ekal, moje ºena vám tady va°í a pe£e, máte tady matrace a m·ºete

se koukat na barevnou televizi. Nemusíte bejt v tom va²em lágru a vy chcete

je²t¥ n¥jaké peníze?"165

Emma Jaro²ová, která jinak prezentuje Rakousko ve spí²e p°íznivém sv¥tle, n¥kolikrát

zmi¬uje, ºe podobné vyko°is´ování bylo b¥ºné i v ²edesátých letech.166

Poslední z moºností, jak sehnat práci, pak bylo nechat se zam¥stnat p°ímo v tábo°e. �lo

sice o relativn¥ malý obnos pen¥z, i to bylo ale lep²í neº být zcela bez práce. Zejména
160ibid. str. 42
161KOHOUT: Prove¤..., str. 141
162ABS. Traiskirchen - uprchlický tábor v Rakousku. �j. PS-050283-28-12/71 str. 18
163PROVAZNÍK, Zden¥k: Pro£ by m¥l být konec jiný... In: Haló sobota. p°íloha Rudého práva. ro£.

1970. £. 3. str. 1
164KURZMANN: Lebensbedigungen..., str. 42
165KOHOUT: Prove¤..., str. 144
166Nap°íklad JARO�OVÁ: Mezi starou..., str. 43n
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pro ºeny bylo náro£né sehnat jiné neº legální zam¥stnání, jak uvedla tato rumunská

emigrantka, která pomáhala rozdávat oble£ení.

Já jsem velmi ²´astná, ºe mám tuto práci. Jinak bych nem¥la moºnost do-

stat práci. Muºi to mají lep²í, m·ºou pracovat na£erno, ale pro ºeny tato

moºnost není. Já tady hlavn¥ rozd¥luji darované oble£ení a pomáhám p°i

rozd¥lování toho nového. Vyd¥lám si trochu pen¥z a nemusím celý den £e-

kat a nic ned¥lat.167

Dále byli lidé zam¥stnáváni v kuchyni, p°i úklidu nebo v truhlá°ské díln¥. Podle n¥kolika

pramen· byly pracovní kolektivy vytvá°eny podle národností.168

Ti, co práci nem¥li, byli rozd¥leni do dvou skupin. Azylanti uznaní podle �enevské kon-

vence dostávali b¥ºnou spolkovou podporu v nezam¥stnanosti, zatímco ostatní pouze

podporu od spolkové zem¥.169 Nezam¥stnanost samoz°ejm¥ je²t¥ zhor²ovala deprese

spojené s ºivotem ve stísn¥ných podmínkách tábora. Jeden polský ºadatel popsal kaº-

dodenní ºivot v tábo°e bez práce takto:

V ²est nebo v sedm hodin jdete na to místo. Tam m·ºete vid¥t tyto postavy

na ulici, jak £ekají, jestli nedostanou práci. Je ºalostné se na to dívat. P°i-

rozen¥ neseºenou ºádnou práci. Jít tam je jen rutina. Je p°eci nemoºné ji

dostat. Po dvou hodinách jdou zpátky a jdou zase spát. Pozd¥ji, pokud mají

trochu pen¥z, nevím odkud, za£nou pít. Takhle vypadá normální b¥ºný den

v Traiskirchenu. V²e b¥ºí podle ²ablony.170

Jeden z £eských emigrant· k tomu dodal:

Nejhor²í je £ekání. Já chci bezpodmíne£n¥ pracovat, ale jen ob£as a na pár

dní pracuji na£erno. Je stra²né, kdyº sedím v tábo°e a jen £ekám, dokud to

nep°ejde. Kdybych m¥l práci, bylo by £ekání mnohem snaz²í.171

Moºností, jak tento £as strávit jinak neº s alkoholem v²ak bylo málo - z jazykových i

�nan£ních d·vod·. Bylo moºné se dou£ovat cizí jazyky, podle n¥kterých sv¥d¥ctví byla

v tábo°e i £ítárna.172 Pokud ale n¥kdo strávil v tábo°e del²í £as, rychle se dostavila

apatie. O propojení alkoholismu a deprese hovo°il i dal²í Polák:
167KURZMANN: Lebensbedigungen..., str. 102n
168Z osmdesátých let o tom sv¥d£í zpráva rozv¥dky, z let ²edesátých pak jednotlivé zprávy rakouského

ministerstva vnitra o placení t¥chto zam¥stnanc·. ABS. UT Traiskirchen - vyhodnocení poznatk· za
rok 1987. �.j. OSH 00117/12-VZ/88. str. 6 a archiv
169REISERER: Die österreichische..., str. 66n
170KURZMANN: Lebensbedigungen..., str. 98
171ibid. str. 99
172S výkou pomáhali jiº zmín¥ní mormoni nebo t°eba konzuláty zahrani£ních zemí. O £ítárn¥ se pak

zmi¬uje n¥kolikrát Emma Jaro²ová. Viz ABS. UT Traiskirchen - vyhodnocení poznatk· za rok 1987.
�.j. OSH 00117/12-VZ/88. str. 25 a JARO�OVÁ: Mezi starou..., str. 57

36



Uprchlíci jsou ve velmi speci�cké situaci, v tomto zpropadeném ²pinavém

lágru, kde jen chlastají. Jsou mezi nimi inºený°i, intelektuálové, ale v²ichni

se zde dostali na úplné dno.

3.6 Kon�ikty a solidarita

V tábo°e se nacházely t°i skupiny lidí - uprchlíci, státní zam¥stnanci a zam¥stnanci

nevládních organizací. Obyvatelé tábora také p°icházeli do £astého kontaktu s b¥ºnými

rakouskými ob£any. Jiº jsem v rámci moºností popsal vztah mezi uprchlíky a pra-

covníky z nevládních organizací. K bliº²ímu nahlédnutí do vztah· mezi zam¥stnanci

tábora a pracovníky charitativních organizací bohuºel není k dispozici dost pramen·.

Nicmén¥ jiº v £ásti v¥nované výslech·m jsem se dotknul problematiky vztah· mezi

obyvateli tábora a ú°edníky. Dále jsem se pak zmínil o propustnosti tábora díky jisté

benevolenci tábor hlídajících £etník·. Podle r·zných dal²ích zdroj· zasahovali státní

zam¥stnanci v¥t²inou jen kdyº to bylo nutné a kon�ikty mezi uprchlíky se vyhrotily

nad únosnou mez.173 Jeden z Polák· práv¥ k apatii £etník· podotkl:

�etníci nejsou vid¥t. V transitní stanici vid¥t jsou, v tábo°e ne. Nekontrolují

nikoho, myslím, ºe mají strach procházet pokoje. (...) Nemají zájem ud¥lat

v tábo°e po°ádek. Pro£ by m¥li? Z·stávají tam, kde jsou. Kdybych byl sám

£etník, taky bych se nenechal roz£ilovat.174

Na druhou stranu stejná zpráva £eskoslovenské rozv¥dky uvádí, ºe v p°ípad¥ nutnosti

£etníci zasahovali s razancí, opilé uprchlíky mlátili obu²ky a zaznamenává i pouºití

st°elné zbran¥.175 Ob£as se tak d¥ly "²´áry" proti nelegáln¥ ubytovaným nebo proti

prodejc·m alkoholu. Uvád¥jí t°eba p°íklad jistého Jaroslava Chluda, který si na konci

osmdesátých let zaloºil v tábo°e £erný bar, kde prodával alkohol z Ma¤arska, Polska

a �eskoslovenska s p°iráºkou aº sedmdesáti procent. �etníci v²ak alkohol zabavili - a

Chlud dostal pokutu ve vý²i 400 ²ilink·.176 Jiº zmín¥ný ú°edník Holubek m¥l údajn¥

mezi uprchlíky své informátory a sám n¥které prohlídky inicioval.177 P°ístup ostat-

ních ú°edník· byl v²ak r·zný. N¥kte°í se snaºili poradit a pomoci178, jiným naopak

uprchlíci vy£ítali, ºe se chovají k r·zným národnostem jinak.179 A naopak ú°edníci

vy£ítali uprchlík·m, ºe neprojevují vd¥£nost, jak potvrdil i jeden emigrant z Polska.
173Tvrdí to jak Kurzmann tak zpráva £eskoslovenské rozv¥dky. ABS. UT Traiskirchen - vyhodnocení

poznatk· za rok 1987. �.j. OSH 00117/12-VZ/88. str. 13n
174KURZMANN: Lebensbedigungen..., str. 110
175ABS. UT Traiskirchen - vyhodnocení poznatk· za rok 1987. �.j. OSH 00117/12-VZ/88. str. 14
176ABS. Souhrnná zpráva k uprchlickému táboru Traiskirchen v Rakousku zpracovaná z poznatk·

získaných v roce 1988. �.j. OSH 00166/12-V-89. str. 32
177ABS. UT Traiskirchen - vyhodnocení poznatk· za rok 1987. �.j. OSH 00117/12-VZ/88. str. 9
178Tomu napovídá kniha Emmy Jaro²ové, ale £eskoslovenská rozv¥dka. Na konci osmedesátých let

byl podle ní p°ístupný zástupce velitele tábora Weissenbock. JARO�OVÁ: Mezi starou... a ABS. UT
Traiskirchen - vyhodnocení poznatk· za rok 1987. �.j. OSH 00117/12-VZ/88. str. 3
179To tvrdí nap°íklad n¥kte°í z uprchlík·, kte°í byli dotazování Gerharden Kurzmannem. Rozv¥d£ík,

který sepisoval v roce 1987 zprávu o tábo°e zase uvedl, ºe £etníci mají v·£i £eskoslovenským uprchlík·m
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Kdyº ale £lov¥k vyjde zrovna z hiltonu a jde k vedení tábora, kdyº tam s

ním není zacházeno zrovna slu²n¥, kdyº celou dobu cítí, ºe je tam nahlíºen

jako p°ivandrovalec, kdyº na kaºdou otázku sly²í odpov¥¤, ºe rakouská vláda

vydává tolik pen¥z pro lidi, kte°í ºádají o azyl - coº je asi nej£ast¥j²í odpo-

v¥¤. Kdyº je s uprchlíky £asto zacházeno takto, nejsou vºdy ve stavu, aby

ukazovali svoji vd¥£nost. P°esto jsou t°eba vd¥£ní rakouské vlád¥. Pro£ by

ale m¥li být vd¥£ní neslu²nému ú°edníkovi, který se mnou jedná tak, jako

bych se cht¥l vecpat do jeho rakouského sociálního státu, který v minulých

letech vybudoval? 180

P°íkladem vd¥£ného uprchlíka byl naopak jistý Jan Sammer z Plzn¥. Ten po odjezdu z

Rakouska dopisem osobn¥ d¥kuje °editeli tábora, v²em ú°edník·m, kte°í mu pomohli i

rakouskému státu. A pokud se prý o auto, které v tábo°e nechal, nep°ihlásí jeho bratr

z �eskoslovenska, nechává ho °editeli tábora. 181

Rüdiger Wischenbart, který v tábo°e strávil svoji civilní sluºbu, popisuje, jak sice cht¥l

zpo£átku pomoci kaºdému, postupn¥ se ale dostal do letargie. Apatie, pový²enost a

£áste£n¥ i rasismus podle n¥j do velké míry determinuje p°ístup zam¥stnanc· tábora.

Obraz uprchlík· se (mezi zam¥stnanci tábora) blíºí obrazu kriminálník· nebo

d¥tí. V²ichni platí za cizorodé a nezodpov¥dné.182

Vztahy mezi uprchlíky pak byly zejména strukturovány jejich národností. P°íslu²ník·m

jiných národností bylo £asto vy£ítáno, ºe jejich motivace pro odchod z jejich zem¥ byly

£ist¥ ekonomické a naopak oni p°i²li za svobodou. To vy£ítal v kapitole 3.1 jeden Polák

uprchlík·m z �adu. Podobn¥ mluvil i jeden uprchlík vietnamské národnosti.

V¥t²ina Raku²an· si myslí, ºe jsme sem p°i²li, aby se nám ºilo lépe. Tak jak

je to u ostatních cizinc·. Ale my jsme p°i²li kv·li svobod¥, ne z materiálních

d·vod·.183

�ada uprchlík· z mimoevropských zemí pak zase vy£ítala uprchlík·m z východní Ev-

ropy, ºe jsou v azylovém °ízení up°esdnost¬ováni.184 Své sehrály i velké kulturní rozdíly.

To byl p°ípad i jednoho ºadatele o azyl z Íránu:

Atmosféra v tábo°e je ²patná kv·li uprchlík·m z východního bloku. Zejména

Albánc·m. V²e p°ehán¥jí. Jsou nespoutaní, mlátí ostatní a ve°ejn¥ spolu

zvlá²t¥ arogantní a pový²enecké vystupování. KURZMANN: Lebensbedigungen..., str. 106 a ABS. UT
Traiskirchen - vyhodnocení poznatk· za rok 1987. �.j. OSH 00117/12-VZ/88. str. 14
180KURZMANN: Lebensbedigungen..., str. 112
181Bratr se prý nep°íhlasil, ale o tom, jak vedení tábora s autem naloºilo, archiv nic ne°íká. StA.

BMI. Abb. 12U/34. karton 134. �j. 1241-Tr./67/Lg.
182WISCHENBART: Traiskirchen von innen..., str. 196
183KURZMANN: Lebensbedigungen..., str. 105
184ibid. 76
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souloºí. Pro£? Myslím, ºe proto, ºe ve východním bloku byli hodn¥ utla£o-

váni a nem¥li svobodu. Mimoto dostávají uprchlíci z východního bloku azyl

mnohem rychleji neº ostatní.185

P°íslu²níci ostatních národností byli £asto ozna£ování jako mén¥cenní, ²títící se práce,

kriminálníci nebo alkoholici. Podobný obraz ve své knize vykresluje i Emma Jaro²ová:

Je²t¥ h·°e jsou na tom svobodní muºi, protoºe jsou mezi nimi ku°áci a

pijáci. Po celou noc bez ohledu na spá£e chodí h°motn¥ dom·. Mezi �echy

to prý není tak drastické jako mezi Jugoslávci, Ma¤ary a Bulhary - muºi

horké krve a pijáckých návyk·. Mnozí jsou hodn¥ nepo°ádní.186

Germanista Rüdiger Wischenbart popisuje, jak jsou r·zným národnostem p°ipisovány

r·zné druhy nekalých £inností - Poláci obchodují s automobily, kterými n¥kte°í uprchlíci

p°ijeli, rumunské Cigánky mají na starost prostituci, Rumuni mají pak po celém tábo°e

své informanty. Neuniknou ani policisté - ti prý pochází vºdy z Burgenlandska a byli

do Traiskirchenu p°emíst¥ni kv·li p°ekro£ení svých pravomocí. Wischenbart dodává,

ºe nejde o to, nakolik jsou tato tvrzení pravdivá. Je to spí² d·kaz toho, jak hustá sí´

nejistotu vyvolávajích p°edsudk·, pov¥r a desinformací uprchlíky obklopuje.187

Co se p°edsudk· a utla£ování tý£e, nejhor²í prý byla situace ute£enc· z Afriky,188

sv¥dectví o Romech je pak pomálu, evidentn¥ v²ak v tábo°e byli. Sv¥d£í o tom zmínky

v knize Emmy Jaro²ov¥ nebo v jedné ze zpráv rakouského ministerstva vnitra.189 Nedá

se v²ak °íci, ºe by mezi jednotlivými národními komunitami vládla zrovna solidarita.

První záºitky po opu²t¥ní karantény popisuje Milan Kohout následovn¥:

"Nenechávej si tady na stole ten n·º a vidli£ku, n¥kdo ti to ukradne," °ekla

mne neznámá dívka se smutnýma o£ima.

"Vºdy´ jsem tady, ne, tak kdo by mi ji ukradl?"

Kdyº jsem se vrátil z ob¥da, kam jsem si vzal jen lºíci, vidli£ka a n·º byl

pry£. N¥kolik �ech· b¥halo zmaten¥ po místnosti, balili batohy a k°i£eli:

"D¥lej, d¥lej, nebo to ujede ty vole!" V°ítil se tu£ný svazák a k°i£el: "Já

nemám hrnek na vrácení do skladu!" A bez rozmy²lení vzal jeden ze soupravy

leºící na jedné z postelí a hrnul se ven.190

Roli mohl sehrát i pocit, ºe ostatní jsou konkurenti, kte°í m·ºou zabrat omezená místa

pro odjezd do t°etích zemí.191 To nazna£il jeden z Polák· pobývajících v tábo°e.
185GRAF: Das Asylvervahren..., str. 41
186JARO�OVÁ: Mezi starou..., str. 20
187WISCHENBART: Traiskirchen von innen..., str. 205
188KURZMANN: Lebensbedigungen..., str. 105
189JARO�OVÁ: Mezi starou..., str. 14
190KOHOUT: Prove¤..., str. 140
191KURZMANN: Lebensbedigungen..., str. 106n
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I kdyº jsou lidé k sob¥ p°átel²tí, p°esto je tu n¥co, co se dá cítit i v t¥ch nej-

p°átel²t¥j²ích rozhovorech: "Já jsem schopný vyd¥lat peníze, jsem zdravý,

jsem mladý, zvládnu dostat místo do USA. A ty? Tob¥ je 35 let, tvoje vzd¥-

lání není dokon£ené, cizí jazyky umí² mnohem mén¥ jak já a nejsi ani

schopný vyd¥lat si tady n¥jaké peníze.192

Mezi £eskoslovenskými uprchlíky, ale z°ejm¥ i mezi dal²ími, byl také roz²í°en strach ze

²pión·, který ke soudrºnosti národních komunit také nep°ispíval.193 Vypadá to tedy, ºe

nejpevn¥j²í bod, na který se mohl obyvatel spolehnout, p°edstavovala rodina. Drobná

kriminalita, rva£ky £i krádeºe, p°edstavovaly b¥ºnou sou£ást ºivota v tábo°e.

Speci�cký je pak vztah mezi rakouskou spole£ností a azylanty. V kapitole 2.2 bylo

uvedeno, ºe se pod tlakem nezam¥stnanosti a in�ace zhor²il vztah ob£an· Rakouska k

azylant·m. A£koliv byl z°ejm¥ d°íve p°ístup mén¥ vyhrocený, je otázkou, jestli bychom

s výjimkou krizových let 1956 a 1968 mohli mluvit o n¥jakém entuziasmu - praxe

nelegálního zam¥stnávání uprchlík·, kte°í nem¥li skoro ºádná prává, byla b¥ºné i d°íve.

Nejblíºe m¥li k uprchlík·m z Traiskirchenu obyvatelé stejnojmenného m¥ste£ka. A´ jiº

sbírali lístky na místním nádraºí nebo se scházeli v místních hospodách. �eskosloven²tí

uprchlíci jim dávali názvy jako U �ízka, U Turka nebo U mrtvoly.194 A ob£as docházelo

i k rva£kám.195 V roce 1968 vybrali mezi sebou 5000 ²ilink· pro uprchlíky z �eskoslo-

venska,196 ale v ²edesátých letech zárove¬ ºádá rada m¥sta uzav°ení tábora.197 Josef

Musser, starosta m¥sta v osmdesátých letech, se vyjád°il o tábo°e jako o cizím t¥lesu

uprost°ed jeho m¥sta, p°esídlení podle n¥j ale bylo nereálné.198

3.7 Odjezd do zahrani£í, integrace v Rakousku £i návrat?

Sou£ástí ºádosti o azyl v Americe byla i p°ikázaná léka°ská prohlídka. Uº

jsem sly²el od soused· v lágru, a´ si dám bacha a ne°eknu jim o ºádné

chorob¥, protoºe by mne samoz°ejm¥ nevzali.

"Prohlíºej t¥ jako závodní kon¥, zuby, koule, vocas," chechtal se Tibor, "to

ví², churavé votroky nikdo nechce."

192ibid. str. 106
193Strach byl z toho, ºe ²pioni jsou mezi dal²ími uprchlíky, ale i z toho, ºe pro tajnou sluºbu pracují

i n¥kte°í ú°edníci. ABS. UT Traiskirchen - vyhodnocení poznatk· za rok 1987. �.j. OSH 00117/12-
VZ/88. str. 27
194ibid. str. 29
195K jedné do²lo nap°íklad 8. 11. 1969 v hostinci Kraupa. Poprali se tam £eský a bulhraský uprchlík.

Tato rva£ka v²ak m¥la pokra£ování i v tábo°e. P°i hromadné bitce, do které se zapojilo na 20 osob,
skon£il dokonce jeden pokoj v plamenech. StA. BMI. Abb. 12U/34. karton 133. �j. 187 573-34/69
196Mitteilungsblatt der Stadtgemeinde Traiskirchen. ro£. 68 £. 38. str. 4
197V rezoluci adresované ministerstvu vnitra se doslova pí²e: "Rada m¥sta Traiskirchen ost°e protes-

tuje proti zám¥r·m ministerstva vnitra (dále vyuºívat objekt jako uprchlický tábor) a o£ekává, ºe po
14 letech utrpení bude uprchlický tábor uzav°en a objekt se vyuºije k jiným ú£el·m." HINK, Friedrich
a SCHLÖGL, Franz: Die Stadt Traiskirchen. Traiskirchen: Stadtgemeinde Traiskirchen, 1977. str. 171
198WISCHENBART: Traiskirchen von innen..., str. 198
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P°ipadalo mi, ºe si asi vymý²lejí, ale pak jsem se setkal pohledem s tím

jednonohým klukem, co v lágru d°ep¥l léta, a hned jsem o£ima zase ucukl.199

Pobyt v rakouských za°ízeních pro azylanty mohl mít trojí vyúst¥ní - odjezd do dal²ích

zemí, postupnou integraci v Rakousku nebo dokonce návrat do zemí, ze kterých p°i²li.

Jak jsem nazna£il d°íve - rakouský stát preferoval tu první variantu a v¥t²ina uprchlík·

se p°ihlásila do jedné ze zemí - v¥t²inou ²lo o Kanadu, USA, Austrálii nebo Jihoafrickou

republiku. Rozhodování bylo ovlivn¥no mnoha faktory - zájmem uprchlíka, jeho p°ed-

stavami o t¥chto zemích nebo rodinnými vazbami. Stejn¥ tak si vybíraly i tyto zem¥ -

Austrálie nap°íklad v padesátých a ²edesátých letech vybírala jen zdravé jedince200 a v

tábo°e pou²t¥li pracovníci konzulátu informa£ní �lmy, aby je pro odchod do této zem¥

motivovali.201 Podle tehdej²ího vyjád°ení amerického velvyslanectví ve Vídni nehrálo

roli, jak byl uchaze£ starý nebo jaký byl jeho zdravotní stav - za p°edpokladu, ºe je

uznaný jako politický uprchlík. Sv¥dectví jednotlivých odmítnutých ºadatel· o vyst¥-

hování v²ak spí²e nazna£ují, ºe realita byla jiná.202 Jeden ute£enec z Afriky popsal

rozhovor na konzulátu takto:

Dávali mi tolik osobních otázek. Nap°íklad jestli jsem bral d°íve drogy, jestli

jsem ºenatý. �ekl jsem, ºe ne. Oni se mne ale zeptali: "Jste docela starý

(35 let), pro£ jste se je²t¥ neoºenil?" Pak se mne ptali na moje rodi£e, co

d¥lají. V²e jsem jim °ekl. Myslím ale, ºe to bylo moc osobní.203

Týdeník PROFIL dokonce pouºil k popsání praxe jiº v této práci jednou pouºitou

metaforu o trhu s otroky.

Stejn¥ jako d°íve koloniální paní zkou²eli negry zvedáním jejich horních

rt·, stejn¥ dnes zem¥, které uprchlíky p°ijímají, je zkou²ejí jako otroky na

trhu.204

Zejména v osmdesátých letech bylo odmítání relativn¥ £asté a situace mnoha emigrant·

se tím je²t¥ zhor²ovala. O Kohoutem zmín¥né postiºené a t¥ºce nemocné uprchlíky se

pak staral speciální fond p°i OSN. Pokud se z n¥jakého d·vodu jejich odchod do dal²í

zem¥ nevyda°il a nebyla moºnost jejich integrace v rakouské spole£nosti, skon£ili ve

speciálním uprchlickém tábo°e pro t¥ºce nemocné.205

199KOHOUT: Prove¤..., str. 143
200To blíºe popisuje ve své diserta£ní práci Astrid Tumpold-Juri. Oproti tomu situa£ní zpráva £es-

koslovenské pohrani£ní stráºe z konce osmdesátých let hovo°í o tom, ºe australské ú°ady byly velmi
benevolentní. O kanadských ú°adech ale t°eba tvrdí, ºe "o inteligenci humanitních sm¥r· nemají zá-
jem, dávají p°ednost technické inteligenci." TUMPOLD-JURI, Astrid: Auswanderung von Österreich
nach Australien 1947 - 1978. Graz, 2008. Diserta£ní práce. Karl-Franzens-Universität Graz. str. 111n
a ABS. UT Traiskirchen - vyhodnocení poznatk· za rok 1987. �.j. OSH 00117/12-VZ/88. str. 24
201Viz jiº zmín¥né týdenní zprávy z tábora. Viz StA. BMI. Abb. 12U/34. karton 137. IV - 2.115.
202KURZMANN: Lebensbedigungen..., str. 75
203ibid. str. 77
204ibid. str. 75
205ibid. str. 80
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Druhou moºností byla integrace v Rakousku. Op¥t bylo samoz°ejm¥ d·leºité uznání za

politického uprchlíka, ale i znalost jazyka a p°ípadná sí´ kontakt·. Poslední moºností byl

návrat do vlasti. Ten mohl být nedobrovolný - v p°ípad¥, ºe ho na°ídil stát. Neobvyklé,

ale ne úpln¥ výjime£né pak byly návraty dobrovolné. P°i krizích v �eskoslovensku v

roce 1968 a v Polsku ²lo dokonce o tisíce osob. �ada uprchlík· totiº nese t¥ºce nejen

podmínky v tábo°e, ale i p°ípadnou ztrátu blízkých lidí a známého prost°edí. Milanovi

Kohoutovi se £asto zdály sny o p°íbuzných a známých,206 touhu vrátit se dom· popsal

i jeden z Polák· v tábo°e:

Hodn¥ lidí trápí stesk po domov¥ a cht¥jí zpátky do Polska. Mluví o Chopin-

Expressu a jejich nejv¥t²í pot¥²ení je, kdyº mohou jet v sobotu do Vídn¥ a

podívat se, jak tento vlak odjíºdí do Polska. A p°itom v¥dí, ºe za pár hodin

bude v Polsku.207

Je ale z°ejmé, ºe mnoho lidí se nevrátilo z obav p°ed postihy po návratu do vlasti.

4 Záv¥r

Tato práce m¥la za cíle analyzovat rakouskou azylovou politiku pohledem uprchlík·

ºijících v tábo°e Traiskirchen a prom¥nu obrazu Západu emigrant· ze socialistických

stát· st°ední Evropy b¥hem jejich pobytu v tomto tábo°e. Za hlavní zji²t¥ní práce lze

ozna£it to, ºe mezi obrazem o�ciální politiky rakouského státu a ºivotní praxí v tábo°e

panovala £etná nap¥tí, projevující se zejména v neut¥²ených podmínkách tohoto ºivota.

Práce rovn¥º postihla vývoj názor· uprchlík· na Západ. A£koliv nelze formulovat prin-

cip, který by platil obecn¥ (nebo´ osudy i zp·soby vnímání se u jednotlivých lidí velmi

li²ily), snad lze jako nej£ast¥j²í zku²enost v novém prost°edí ozna£it pocity zklamání z

nového sv¥ta, £asto dosti odli²ného od p·vodních idealizovaných p°edstav.

Pokud jde o typologii uprchlík· v tábo°e, práce musela dát za pravdu tezím Antho-

nyho Richmonda, který ve svém výzkumu jiº na konci osmdesátých let zpochybnil

d¥lení na ekonomické a politické uprchlíky. O�ciální prameny rakouské migra£ní poli-

tiky p°itom mezi t¥mito kategoriemi d·sledn¥ rozli²ují; podobn¥ zjednodu²ující pohled

nám nabízí i statistiky, které jasn¥ odd¥lují ty, kte°í azyl dle �enevské konvence do-

stali (tedy politické uprchlíky) a ty, kte°í azyl nedostali a u nichº m¥ly mít d·vody

p°íchodu do nové zem¥ ekonomickou povahu. Pokud v²ak zmen²íme m¥°ítko výzkumu

a podíváme se zblízka na ºivotní sv¥t uprchlík·, dostaneme jiný obraz. Jednak byla

mezi jednotlivými motivacemi velmi nejasná d¥lící linie, jednak uprchlíci postupovali

£asto utilitárn¥ a p°ed ú°ady se hlásili k motivacím, které jim z jejich pohledu oteví-

raly nejlep²í ²ance. Motivace k emigraci byly zkrátka mnohem komplexn¥j²í, neº m·ºe
206KOHOUT: Prove¤..., str. 136
207KURZMANN: Lebensbedigungen..., str. 33
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binární model, který striktn¥ rozd¥luje ekonomickou a politickou migraci, postihnout.

I Stefan Rosenmayer, který analyzoval rakouské cizinecké a azylové zákony, p°iznává,

ºe tyto zákony byly velmi ohebné a jejich aplikace se m¥nila v souvislosti s prom¥nou

politických a spole£enských okolností.

Psychicky velmi náro£ný byl i ºivot v tábo°e. Ten byl také dán rámcem, který utvá°ely

rakouské zákony i spolkové ministerstvo vnitra. Reálná situace v tábo°e v²ak byla

mnohem komplikovan¥j²í. Kriminalita v tábo°e byla velká, na druhou stranu n¥kdy

represivní sloºky svoji moc dokázaly vyuºít. Na jednu stranu ú°ady usilovaly o to

odd¥lit uprchlíky od ostatních ob£an·. Zárovn¥¬ ale respektovaly, ºe se uprchlíci stávali

zdrojem ilegální pracovní síly. Ani p°iznání politického azylu neznamenalo snaº²í pobyt

v Rakousku. Tezi o Rakousku jako programov¥ tranzitní zemi pak je²t¥ podporuje

pravd¥podobná praxe, kdy m¥li v¥t²í ²ance na p°iznání azylu ti, kte°í deklarovali v·li

rychle odjet do t°etích zemí. Jak v²ak ukázal konec t°etí kapitoly, ani odchod do t¥chto

zemí nebyl jednoduchý.

Realita v tábo°e byla z°ejm¥ v¥t²ím ²okem pro uprchlíky ze socialistických stát· st°ední

Evropy neº pro ostatní. �ivot po p°echodu hranic byl totiº diametráln¥ odli²ný od toho,

co si pod Západem ob£ané socialistických zemí p°edstavovali. V tomto smyslu práce

rozvíjí my²lenku, kterou poprvé formuloval Alexei Yurchak ve své analýze �poslední

sov¥tské generace�, kde ukázal, ºe obraz Západu byl výrazn¥ vzdálen západní realit¥ a

£asto p°edstavoval snový obraz toho, co ob£ané socialistických zemí postrádali ve své

p·vodní vlasti. P°ízna£né o tomto nap¥tí je nap°íklad to, co o£ekával jeden z citovaných

£eskoslovenských uprchlík·, ºe totiº Traiskirchen bude velké sídli²t¥, kde se uprchlík·m

p°id¥lují byty. Milanu Kohoutovi první záºitky v tábo°e dokonce p°ipomínaly komu-

nistické v¥zení. V²ichni se pak museli adaptovat na ne práv¥ p°átelské prost°edí i na

t°eba dosud nezvyklé situace, jako je hledání nelegální práce. Motivace a schopnosti

adaptace v novém prost°edí v²ak byly rozli£né a nelze z t¥chto osob vytvá°et en bloc

ani antikomunistické hrdiny ani £ist¥ utilitárn¥ uvaºující jedince, kte°í v²e d¥lají jen

pro sv·j osobní zisk.

Na záv¥r je v²ak vhodné zmínit, ºe sou£asná situace v �eské republice je podobná,

ne-li spí²e hor²í. Práv¥ ale zam¥°ení se na osudy a p°edstavy b¥ºných uprchlík·, kte°í

�eskoslovensko opustili, by do budoucna mohlo pomoci lépe re�ektovat vztah £eské

spole£nosti k imigrant·m.
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6 P°ílohy

6.1 Popis objektu uprchlického tábora Traiskirchen

Obrázek 1: Zdroj: ABS. Dokumentace objektu a okolí uprchlického tábora Traiskirchen,
zájmových objekt· v Baden a Wien. P°íloha £. 62 k £j.: OSH-001270/12-V2/87 str. 2

1. Budova £. 1 nazývána "Hilton" - zde se v p°ízemí nacházejí jídelna a vedení hospodá°ské správy, kaple; na I. a II.

poschodí jsou pokoje pro ubytování m·ºu-emigrant·; ve III. je poschodí je "karanténa" a výslechové kancelá°e.

2. Budova £. 2 nazývána "Lehrhaus" - zde jsou ubytováni emigranti z PLR, jak rodiny, tak i muºi a ºeny spole£n¥.

3. Budova £. 3 nazývána "Mädchenhaus", do léta 1987 zde byly ubytovány ºeny, nyní je to ubytovna pro rodiny

emigrant·.

4. Budova £. 4 nazývána "Krankenhaus", zdravotní st°edisko s l·ºkovou £ástí v prvním poschodí.

5. Budova £. 5 nazývána "Charita" - zde je v p°ízemí umíst¥n "vyst¥hovalecký a statistický referát" jehoº vedoucím

je BAYER, dále rentgen a registrace emigrant·; na I. poschodí je sluºebna "Sicherheitsdirektion für NÖ" a Ú°ad

vysokého komisa°e OSN pro uprchlíky; ve II. poschodí jsou kancelá°e podp·rných organizací a konzuláty Kanady

a Austrálie.

6. Budova £. 6 nazývána "Lagerleitung" - v p°ízemí kancelá°e vedení správy tábora a v I. poschodí sluºebna

GENDARMERIE.

7. P°ístavba na budovu £. 1 - zde se nachází kuchyn¥, po²tovní ú°ad v UT a "Arbeitsamt"

8. Budova £. 8 nazývána "Romhaus" - zde jsou ubytování emigranti rumun²tí cikáni

9. Budova £. 9 - ubytovna rodin emigrant·

10. Budova £. 10 nazývána "Polizeihaus" - zde je ubytovna pro p°íslu²níky GE, pouze zde p°espávají

11. Budova £. 11 nazývána "Josefshaus" - zde je ubytován vedoucí hospodá°ské správy TORO s rodinou

12. Budova £. 12 nazývána "Zentralmagazín" - hlavní sklad

13. P°ístavba k budov¥ £. 1 - zde se nachází sprchy pro emigranty a od¥vní sklady

47



14. Stola°ská a záme£nická dílna

15. Autodílny a garáºe pro sluºební vozidla UT

16. Opu²t¥né chlévy nazývané "prase£áky"

17. Výv¥sková tabule, na které jsou emigrant·m oznamovány r·zné ú°ední vzkazy, p°edvolání na podp·rné organi-

zace, k interview k vyst¥hování na konzuláty, k výslech·m na SD, seznamy emigrant·m k odlet·m do zámo°í,

do²lá po²ta pr emigranty ap.

18. Výstavba nového objektu v UT, jsou vybetonovány základy a navezeny stavební panely

19. P°esn¥ nezji²t¥no, pravd¥podobn¥ plynová kotelna

20. Garáº, ve které je ná°adí a vozíky pro úklidové £ety

21. Trafostanice

22. Ubytovna rodin emigrant· nazývána "Familienhaus", v suterénu u£ebna angli£tiny

23. Parkovi²t¥, kde parkují vozidla pracovníci vedení správy UT a p°íslu²níci GE

24. Parkovi²t¥, kde parkují soukromá vozidla zam¥stnanci pracující v budov¥ £. 5

25. Parkovi²t¥ pro vozidla emigrant·

26. Socha v parku

27. Fotbalové h°i²t¥

28. Vyvý²enina se zákopy

29. Jezírko

30. Stráºnice GENDARMERIE p°i vchodu do tábora

(£íselné ozna£ení budov totoºné se zna£ením v tábo°e)

UT Traiskirchen je na obvodu ulic Theuerstr., O. Glöckelstr. a £ásti Pfa�stättnerstr.

oplocen m°íºovým litinovým plotem s podezdívkou a z v¥t²í zbylé £ásti zdí. Nazna£ené

vjezdy do UT jsou uzav°eny a nepouºívají se. Do tábora se vchází a vjíºdí pouze

jedním vchodem z O. Glöckelstrasse. Cesty mezi jednotlivými budovami a objekty

jsou vyasfaltovány, v£etn¥ parkovi²t¥ pro vozidla. Zbytek tvo°í travnaté plochy. Mezi

budovami jsou listnaté stromy. Park v zadní £ásti tábora je zna£n¥ zpusto²ený.

6.2 Táborový po°ádek208

1. Tábor uprchlík· v Traiskirchen slouºí jen k p°ijímání nových uprchlík·, kte°í se

cht¥jí vyst¥hovat. Po nejdéle 6 m¥síc·, musí kaºdý uprchlík po£ítat s tím, ºe tento

tábor bude muset zase opustit.

2. Po°ádek a £istota jsou v kaºdém tábo°e nejvy²²ím zákonem. Proto vedení tábora

doporu£uje v²em uprchlík·m, aby p°esn¥ dodrºovali tento táborový po°ádek a

podporovali vedení tábora v jeho £innosti.

208ABS. Traiskirchen - uprchlický tábor v Rakousku. �j. PS-050283-28-12/71 p°íloha £. 1
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3. Obyvatelé tábora musí udrºovat v £istot¥ svoje ubytovny, chodby a schodi²t¥. Se

za°ízením se musí zacházet s nejvy²²í opatrností.

4. P°id¥lování pokoj· a postelí provádí pouze vedení tábora. Svévolné p°emís´ování

za°ízení je zakázáno. Zárove¬ je zakázáno poskytovati ubytování cizím osobám.

5. Náv²t¥vy muº· v ºenských ubytovnách jsou zakázány. Rovn¥º muºi nemají p°í-

stup do muºských ubytoven.

6. Obyvatelé tábora musí dodrºovat tento denní po°ádek:

(a) Do 7 hodin musí v²ichni obyvatelé opustit postele, s výjimkou d¥tí.

(b) Do 8 hodin musí kaºdý obyvatel tábora uklidit a vy£istit svoji ubytovnu.

(c) No£ní klid za£íná ve 22 hodin. Od této chvíle musí být zhasnuta v²echna

sv¥tla.

7. Povinností kaºdého obyvatele tábora je udrºovat v £istot¥ jídelnu. Odpadky je

nutno vynésti do nádob, které jsou pro tyto ú£ely p°ipraveny. Talí°e se nesmí brát

s sebou na ubytovny.

8. Umývárna a klosety se musí udrºovat v £istot¥. V t¥chto za°ízeních je zakázáno

odhazovat odpadky potravin a jiné p°edm¥ty.

9. Dobu pouºívání koupelen ur£uje vedení tábora a oznamuje to vºdy v£as obyva-

tel·m tábora.

10. Je p°ísn¥ zakázáno pouºívat dek jako ubrus·, jako záclon, anebo jako koberc·.

11. V²ichni obyvatelé tábora jsou povinni bezplatn¥ provád¥t £istící práce, pokud

je vedení tábora na°ídí. Ti obyvatelé tábora, kte°í odmítnou tyto práce prová-

d¥t, musí po£ítat se zastavením vyplácení kapesného, bezplatného stravování a

kone£n¥ i vylou£ením z tábora.

12. Kaºdý uprchlík je povinen p°ed svým odjezdem dáti svoji ubytovnu do po°ádku,

odevzdat ve²kerý inventá°, který mu byl zap·j£en a to v °ádném stavu. Kaºdý

obyvatel tábore se musí postarat ve vlastním zájmu o to, aby mu bylo odevzdání

v²ech v¥cí potvrzeno.

13. V²echny zp·sobené ²kody musí viník zaplatit.

14. Hazardní hry v²eho druhu jsou p°ísn¥ zakázány.

15. Obchod, anebo prodej alkoholických nápoj· a jiného zboºí je v prostoru tábora

p°ísn¥ zakázán; práv¥ tak je zakázáno pití alkoholických nápoj· ve vy²²ím mnoº-

ství.
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16. Rodi£e jsou povinni dohlíºet na svoje d¥ti.

17. Pobyt v tábo°e a jiná pé£e jsou odvislé od dodrºování táborového po°ádku.

P°ání oznámení a stíºnosti mohou být hlá²eny kdykoliv vedoucímu tábora.

Traiskirchen

Vedení tábora

6.3 Statistické údaje

Tabulka 3: Celkový po£et uprchlík· v Rakousku mezi lety 1960 - 1989. Zdroj: STANEK,
Eduard: Verfolgt, verjagt, vertrieben: Flüchtlinge in Österreich. Wien: Europaverlag,
1985. str. 198 a REISERER, Axel: Die österreichische Flüchtlingspolitik. Wien, 1987.
Diplomová práce. Universität Wien. str. 127
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Tabulka 4: Po£et uprchlík· v Rakousku podle zem¥ p·vodu 1969 - 1983. Zdroj: RO-
SENMAYER, Stefan: Asylrecht und Asylverfahren in Österreich. In: KONRAD, Hans-
Joachim (ed.): Grundrechtsschutz und Verwaltungsverfahren. Berlin: Duncker & Hum-
blot, 1985. str. 158

51



Tabulka 5: Po£et uprchlík· z Polska 1969 - 1983. Zdroj: ROSENMAYER, Stefan:
Asylrecht und Asylverfahren in Österreich. In: KONRAD, Hans-Joachim (ed.): Grun-
drechtsschutz und Verwaltungsverfahren. Berlin: Duncker & Humblot, 1985. str. 158
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Tabulka 6: Úsp¥²nost ºadatel· o azyl mezi lety 1977 aº 1982. Údaje jsou v procen-
tech. Zdroj: ROSENMAYER, Stefan: Asylrecht und Asylverfahren in Österreich. In:
KONRAD, Hans-Joachim (ed.): Grundrechtsschutz und Verwaltungsverfahren. Berlin:
Duncker & Humblot, 1985. str. 160

�SSR Polsko Ma¤arsko Jugoslávie Rumunsko Irán Chile
72% 45% 62% 29% 58% 49% 89%

Tabulka 7: Úsp¥²nost ºadatel· o azyl podle zem¥ p·vodu mezi lety 1976 - 1983. Zdroj:
ROSENMAYER, Stefan: Asylrecht und Asylverfahren in Österreich. In: KONRAD,
Hans-Joachim (ed.): Grundrechtsschutz und Verwaltungsverfahren. Berlin: Duncker &
Humblot, 1985. str. 160
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6.4 Obrazová dokumentace

Obrázek 2: Letecký pohled na hlavní budovu. Zdroj: Dostupné na:
<http://www.pfeil.co.at/Projekte/Verwaltungsbau/BST%20Traiskirchen.html>
[cit. 28. 7. 2013]

Obrázek 3: Pokoj uprchlík· na buduov¥ £. 1. Zdroj: ABS. Dokumentace objektu a okolí
uprchlického tábora Traiskirchen, zájmových objekt· v Baden a Wien. P°íloha £. 62 k
£j.: OSH-001270/12-V2/87 str. 15
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Obrázek 4: Hostinec "U mrtvoly". Zdroj: ABS. Dokumentace objektu a okolí uprch-
lického tábora Traiskirchen, zájmových objekt· v Baden a Wien. P°íloha £. 62 k £j.:
OSH-001270/12-V2/87 str. 18

Obrázek 5: Bistro a klub mormon·. Zdroj: Dokumentace objektu a okolí uprchlického
tábora Traiskirchen, zájmových objekt· v Baden a Wien. P°íloha £. 62 k £j.: OSH-
001270/12-V2/87 str. 25
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