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Abstrakt 

Diplomová práce Integrační kurzy: poslední etapa švédského úsilí o začlenění 

přistěhovalců se zabývá analýzou integračních opatření v kontextu proměn švédské 

integrační politiky. S využitím teoretických modelů integrace autor ukazuje, že jejich 

zavedení bylo důsledkem řady faktorů, z nichž vyčnívá význam nedostatečného 

začlenění imigrantů a také sílící aktivizace státu blahobytu. Tento proces se sice 

nevztahuje výlučně na imigranty, ale právě v oblasti integrace přistěhovalců se 

zřetelně ukazuje, že stát má na jednotlivce mnohem větší nároky, než bylo zvykem 

dříve. Imigranti tak nemohou již tolik spoléhat na stát, ale musí se o své začlenění 

do společnosti sami zasadit. Účast v integračních kurzech je jednou z povinností, 

která se na imigranty vztahuje. Švédský přístup je však do jisté míry specifický. 

Kurzy totiž nejsou povinné pro všechny přistěhovalce, ale týkají se jen určitého 

segmentu nově příchozích. Integrační programy se odlišují i svým zaměřením na 

pracovní dimenzi integrace, jež spolu s výukou jazyka a společenskou orientací tvoří 

kostru posledních integračních snah Švédského království. 

Abstract 

The diploma thesis Integration Courses: Last Stage of Swedish Efforts to Incorporate 

Immigrants analyzes integration arrangements in the context of the evolution of 

Swedish integration policies. Through theoretical models of incorporation the author 

argues that use of these courses is a consequence of various factors with a lack of 

immigrants’ incorporation and increasing welfare state activation as the most 

significant. The process of welfare state activation does not focus exclusively on the 

immigrants, nevertheless, in the policy area of immigrant integration some of the 

activation features are most visible. The modern state delegates much more duties on 



 
 

individuals who can not rely on its protecting hands as they were used to earlier. As 

the state requires more from all its citizens, immigrants are expected to strive for 

their integration more pro-actively. The participation in the integration courses 

belongs to one of the duties the immigrants must accept. The Swedish approach is, 

however, a bit specific, since the courses’ participation is not mandatory for all 

immigrants but a targeted group of newcomers. Moreover, the courses differ 

considerably from the general tendency in Western Europe with their stressed focus 

on labour-market related integration measures. Together with a language tuition and 

a social orientation course the employment arrangements create the core of 

integration efforts deployed by the Swedish state. 

Klíčová slova 

aktivizace státu blahobytu, integrace, integrační kurzy, integrační politika, migrace, 

přistěhovalectví, Švédsko 

Keywords 

Activation of Welfare State, Integration, Integration Courses, Integration Policies, 

Migration, Sweden 
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Úvod 
Bývalý evropský komisař zodpovědný za migraci Franco Frattini označil 

přistěhovalectví za jednu z největších výzev, které na evropské společenství 

v nadcházejících letech čekají.
1
 Stejně pozorně k otázkám imigrace a integrace 

přistupují i jednotlivé členské státy. Vysvětlení spočívá v řadě faktorů, které mají 

původ v historické zkušenosti, pramení ze současné situace, ale mohou vycházet i 

z vizí do budoucnosti. Zkrácený výčet těch nejpodstatnějších prvků je možné začít 

stárnutím evropské populace a celkovým demografickým poklesem, který začíná na 

evropské země čím dál více doléhat. Dalším faktorem je úsilí o dosažení co největší 

sociální koheze, což je prvek, jehož význam narůstá s vědomím přetrvávajících 

rozdílů mezi přistěhovalci a původním obyvatelstvem. Nerovnoměrnost se projevuje 

snad ve všech dimenzích života společnosti. Imigranti v průměru vydělávají méně, 

jejich zapojení do politiky je nižší a také kvalita jejich bydlení je komparativně nižší 

než u ostatních. Nelze opomíjet ani obavy způsobené teroristickými útoky a šířením 

náboženského fundamentalismu, který má v západní Evropě „domácí kořeny“. Čím 

dál podstatnější se však pro integraci jeví snaha o maximální možné využití lidského 

kapitálu přistěhovalců pro ekonomický rozvoj a konkurenceschopnost země. 

Na konci roku 2010 zavedla středo-pravicová vláda pod vedením premiéra 

Fredrika Reinfeldta doposud poslední výraznější proměnu přistěhovalecké politiky 

Švédského království. Ještě během legislativních příprav tento krok okomentoval 

člen kabinetu zodpovědný za migraci Tobias Billström následujícím způsobem: 

„Cesta k integraci se nazývá práce. Naše koaliční vláda musí znovu zdůraznit, že 

podporuje integrační linii pracovní, nikoli tu příspěvkovou.“
2
 Nejednalo se o zásadní 

změnu kurzu nebo opuštění základních premis dlouho se formující politiky, ačkoli 

byl položen mnohem větší důraz na ekonomickou rovinu integrace. Důležitost 

reformy však spočívá v přehlednějším a explicitnějším rozdělení pravomocí 

v integračním procesu. 

                                                           
1
 Peo Hansen, EU:s migrationspolitik under 50 år: ett integrerat perspektiv på en motsägelsefull 

utveckling (Lund: Studentlitteratur, 2008), 11. 

2
 Tobias Billström, „Nya kravet stärker arbetslinjen“, Sydsvenskan, 10. 03. 2010, přístupné online: 

http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuella-fragor/nya-kravet-starker-arbetslinjen (staženo: 15. 04. 

2013). 

http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuella-fragor/nya-kravet-starker-arbetslinjen
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V kontextu postupného oslabování státu, v literatuře označovaného jako 

aktivizace státu blahobytu, a zvýšené přímé i nepřímé spolupráce mezi evropskými 

zeměmi lze hovořit o tom, že dochází při úsilí o začlenění přistěhovalců 

k přeformulování základních integračních režimů, kterými jsou například asimilace 

nebo multikulturalismus. Ve švédském případě se velmi zjednodušenou optikou 

jedná o posun od liberálního přístupu k integraci imigrantů spojeného se státem 

garantovanou rozsáhlou škálou kulturních, sociálních a politických práv ke vnímání 

integrace jako procesu, na kterém se sice podílí imigranti i hostitelská švédská 

společnost zároveň, ale mnohem větší zodpovědnost je přenesena na přistěhovalce 

samotné. 

Zákon o opatřeních pro etablování některých nově příchozích (Lag om 

etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare), který vstoupil v prosinci 2010 

v platnost, zdůraznil postavení tzv. integračních kurzů. Právě tyto kurzy lze chápat 

jako důsledek výše zmíněného posunu směrem k větší aktivizaci občanů a potažmo 

imigrantů. Jednou z nových povinností delegovaných na přistěhovalce se stala účast 

v integračních kurzech, které mají za cíl uvést nově příchozího do reálií hostitelské 

společnosti, představit mu základní rámec fungování země, vybrané momenty 

z dějin, stejně jako naučit základy jazyka a v neposlední řadě i přispět k jeho 

rychlému a vhodnému zapojení do pracovního procesu. Jak už ovšem vyplývá 

z názvu zákona, nevztahuje se tato povinnost na všechny přistěhovalce. 

Problematika přistěhovalectví je sice komplexním fenoménem, který je formován 

vzájemnou interakcí celé řady subjektů a procesů, ale vzhledem k rozsahu práce není 

žádoucí přílišná obsahová šíře. S využitím dělení přistěhovalecké problematiky 

na interní a externí dimenzi, jež s výhradami k jejich provázanosti předkládá švédský 

politolog Peo Hansen,
3
 se text zabývá zejména interní částí přistěhovalectví. Těžiště 

práce tedy spočívá v integrační a částečně i antidiskriminační problematice. Ostatní 

aspekty přistěhovalecké politiky jako azylová politika, ilegální imigrace nebo 

rekrutování pracovních sil v cizině jsou v textu zohledněny jen nezbytným minimem. 

Také teoretici migrace Stephen Castles a Mark Miller považují tuto oblast 

za klíčovou. Podle nich je pro zefektivnění migrace potřebné klást otázky, jak se 

                                                           
3
 Peo Hansen, 17. 
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imigranti a jejich potomci mohou stát součástí hostitelské společnosti a jakým 

způsobem se k tomuto procesu má postavit stát a společnost.
4
 

Smyslem předkládané diplomové práce je analýza integračních kurzů v kontextu 

vývoje švédské přistěhovalecké politiky v časovém rozmezí posledních dvou 

funkčních období středo-pravicové vlády Fredrika Reinfeldta. Konkrétněji práce 

odpovídá na následující výzkumné otázky: Co vedlo švédský stát k zavedení 

integračních kurzů? Jaké mají tyto kurzy postavení v přistěhovalecké politice země? 

A jakým způsobem probíhají? Na základě analýzy vývoje společenských debat 

o přistěhovalectví a s ním provázané přistěhovalecké politiky, práce ověřuje 

hypotézu, zda je zavádění integračních kurzů určitým důsledkem posílené aktivizace 

státu blahobytu. Tento trend v posledních letech sílí, a postupně tak ztrácí 

na významu tradiční ideje formující přistěhovaleckou politiku. 

V průběhu výzkumu došel autor k názoru, že prezentaci dynamiky 

přistěhovalectví ve Švédsku je možné lépe realizovat tím, že se text zaměří 

na integrační kurzy. Odstoupil tak od původního záměru diplomové práce o sídelní 

segregaci obyvatel imigrantského původu v jihošvédském Malmö. Původní záměr, 

který lze vyčíst z přiložených tezí práce, by totiž nedokázal postihnout 

komplikovanost problému přesahující rozsah této práce. Výtka se týká především 

poslední proměny politiky reflektující potřebu Švédského království zapojit 

přistěhovalce do stále silně regulovaného hospodářství založeného na vysoce 

kvalifikované pracovní síle a označovaného znalostní ekonomikou. Analýzou kurzů 

sice nedojde k naprostému odstranění oborových omezení, ale volbou tohoto 

fenoménu se otevírají dveře pro analýzu přistěhovalecké politiky v mnohem větší 

pestrosti. 

Ukotvení práce spočívá v teoriích integračních režimů a jejich provázanosti 

s aktivizací sociálního státu. Kvůli tomu, že lze integrační kurzy považovat 

za fenomén hodný zájmu už kvůli významu, který pro současnou integrační politiku 

mají, a také kvůli obousměrnému vztahu mezi kurzy a teoretickými vymezeními 

integrace se z metodologického hlediska s využitím definice českého politologa 

Michala Kořana jedná o případovou studii na pomezí mezi jedinečnou případovou 

                                                           
4
 Stephen Castles & Mark J. Miller, The Age of Migration: International Population Movements in the 

Modern World (Basingstoke: Palgrave MacMillan, 2009), 245. 
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studií a disciplinovanou interpretativní studii.
5
 Jelikož práce nemá ambice vysvětlit 

kauzální souvislosti studované problematiky, lze aplikovaný přístup 

z epistemologického hlediska označit za intepretativní kvalitativní výzkum.
6
 Protože 

autor na integrační programy nahlíží prizmatem státu, potažmo státních institucí, jež 

formují celý systém přistěhovalecké politiky, zvolil za hlavní nástroj pro zkoumání 

hypotézy komplexní kritickou analýzu primárních zdrojů, statistických dat a 

sekundární literatury. 

Z primárních zdrojů se jedná zejména o dokumenty švédských úřadů podílejících 

se na formování a implementaci přistěhovalecké politiky země. Především jde 

o závěry komisí jmenovaných vládou či ministerstvy prošetřující různé aspekty 

přistěhovalecké politiky, tzv. Státní veřejná šetření (Statens offentliga utredningar), 

vládní nařízení a materiály jednotlivých rezortů. Stejně tak autor pracuje 

s informacemi a analýzami zveřejněnými dalšími aktéry integračního procesu, jako 

jsou Úřad práce (Arbetsförmedlingen), Migrační úřad (Migrationsverket), Úřad 

sociálního zabezpečení (Socialstyrelsen), případně Statistický úřad (Statistiska 

centralbyrån), regionální ředitelství státní správy (Länsstyrelsen) či již zrušený 

Integrační úřad (Integrationsverket). Vzhledem ke snaze švédského státu 

o transparentnost fungování státní správy je možné tyto oficiální dokumenty získat 

z veřejně přístupných informačních zdrojů, mnohdy dokonce i v anglickém překladu. 

Autor však kvůli autentičnosti vychází především z dokumentů v originálním znění. 

Kvůli důležitosti přistěhovalectví pro celý region Skandinávie autor využívá i zprávy 

o integraci imigrantů vypracované Severskou radou ministrů (Nordiska 

ministerrådet), které jsou obvykle publikovány v jednom ze severských jazyků. Díky 

vzájemné blízkosti švédštiny s norštinou a do jisté míry i s dánštinou však není práce 

s těmito zdroji neřešitelným problémem. 

Ze sekundárních zdrojů je vhodné vyzdvihnout význam publikace Bortom 

stereotyperna: Invandrare och integration i Danmark och Sverige, která 

z komparativního pohledu zkoumá dánskou a švédskou integrační politiku. Švédský 

politolog Bo Petersson ve svém příspěvku rozebírá rozdíly v debatě a politické praxi 

                                                           
5
 Michal Kořan, „Jednopřípadová studie“, in: Petr Drulák a kol., Jak zkoumat politiku: kvalitativní 

metodologie v politologii a mezinárodních vztazích (Praha: Portál, 2008), 34. 

6
 Petr Drulák, „Epistemologie, ontologie a operacionalizace“, in: Petr Drulák a kol., Jak zkoumat 

politiku: kvalitativní metodologie v politologii a mezinárodních vztazích (Praha: Portál, 2008), 15. 
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přistěhovalectví mezi Dánskem a Švédskem a ukazuje, že zatímco debata je 

v Dánsku tradičně mnohem vyostřenější, politická praxe se v obou zemích zase tolik 

neodlišuje. Jeho dánský kolega Martin Bak Jørgensen na rozdíly mezi sousedy 

pohlíží z normativního hlediska a dochází k závěru, že používaná označení „dánský 

realismus“ a „švédská naivita“ odpovídají spíše poptávce veřejnosti 

po zjednodušujícím vidění komplikované problematiky než skutečnému stavu věcí. 

Jonathan a Kajsa Ekholm Friedmanovi ve své kapitole zase zkoumají cestu Švédska 

od národního státu k pluralitní společnosti a argumentují, že za proměnou stojí 

zejména aktivita politických a společenských elit, jež plně neodpovídá představám 

veřejnosti. Tento sborník předních skandinávských expertů na přistěhovalectví 

autorovi slouží jako jeden ze základních informačních zdrojů pro představení 

kontextu vývoje přistěhovalecké politiky. Společně s knihou EU:s migrationspolitik 

under 50 år: ett integrerat perspektiv på en motsägelsefull utveckling od švédského 

politologa Peo Hansena, která se zabývá formováním společné přistěhovalecké 

politiky na celoevropské úrovni a ilustruje její sílící důležitost navzdory váhání 

členských zemí, pak představuje cenný seznam referencí na další vhodné zdroje. 

Z nich není možné opomenout analýzu vztahu mezi pracovní integrací imigrantů a 

převažujícím společenským diskurzem Talking about integration: Discourses, 

alliances and theories on labour market integration in Sweden z pera Jana-Paula 

Brekke a Tordise Borchgrevinka. Jelikož se jedná o norské autory institucionálně 

usazené na oselské univerzitě, představuje jejich práce zajímavý vhled do švédské 

problematiky z perspektivy západních sousedů. Autoři ve svém textu představují 

proměnu vnímání integrace imigrantů od pluralitního pohledu přes prosazení 

antidiskriminační legislativy až po sociálně liberální model aplikovaný současným 

švédským kabinetem. Výsadní postavení má také publikace srovnávající integrační 

opatření v Dánsku, Švédsku a Norsku od dvojice autorek Anne Britt Djuve a Hanne 

Cecilie Kavli Integrering i Danmark, Sverige og Norge: Felles utfordringer – like 

løsninger? Norské politoložky zde sledují, jak severské země se srovnatelným státem 

blahobytu vyvinuly odlišný přístup k integraci imigrantů a kladou si otázku, jak jsou 

tyto rozdíly znatelné. Dánsko vychází z komparace jako země s nejpřísnější 

integrační politikou, zatímco švédská politika je vůči imigrantům nejtolerantnější. 

Norsko se pak nachází někde uprostřed. Autorky také poukazují na to, že všechny tři 

země pečlivě sledují vývoj u svých sousedů, a dochází tak postupně k zostřování 
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jejich přístupu. Analýza nizozemského sociologa Hana Entzingera Integration and 

Orientation Courses in a European Perspective zase autorovi předkládané práce 

pomáhá s představením nástupu integračních kurzů do politické agendy evropských 

zemí. Odborník na migraci poukazuje především na průkopnickou roli Nizozemců 

v zavádění kurzů a vysvětluje jejich prosazení kritikou špatné integrace 

mimoevropských imigrantů. Kurzy mají podle něho zvýšit pravděpodobnost 

integrace nově příchozích a zvyšující se požadavky na přistěhovalce jsou z velké 

části závislé na sílící politizaci problematiky. Stejně důležitá je také analýza 

Michaela Rundqvista Implementering av metoder från nyanländaprojekt rozebírající 

konkrétní opatření pro nově příchozí ve Švédsku. Ačkoli jsou jednotlivé integrační 

projekty do jisté míry pod rozlišovací schopností této práce, nabízí akademik 

z univerzity v Linköpingu potřebný vhled do rozvoje a implementace integračních 

programů ve Švédsku. 

Jako vhodný zdroj slouží také články publikované v relativně novém vědeckém 

časopise Nordic Journal of Migration Research zaměřujícím se na různé aspekty 

přistěhovalectví v severské oblasti. Zejména ke zpracování teoretické části práce 

se hodí článek od Grete Brochmann a Anniken Hagelund nazvaný Migrants in the 

Scandinavia Welfare State. Autorky zde rozebírají působení aktivizovaného státu 

blahobytu na integrační opatření a otázku redistribuce zdrojů v kontextu společnosti 

se zvyšujícím se podílem imigrantů. Christian Joppke umožňuje svým článkem 

Transformation of Immigrant Integration in Western Europe představit dopady 

aktivizace sociálního státu na integraci přistěhovalců a aspekty, které tato změna 

přináší. Příspěvky od Nihada Bunara a Marko Valenty State Assisted Integration: 

Refugee Integration Policies in Scandinavian Welfare States, respektive Introductory 

Programs for Immigrants: Liberalism Revisited, or Changing Ideas of Citizenship 

od Anne Britt Djuve jsou zase cennou oporou pro analýzu posledního vývoje 

švédské přistěhovalecké politiky ve vztahu k integraci uprchlíků. A nelze na tomto 

místě vynechat ani článek Anjy Wiesbrock The Integration of Immigrants in Sweden: 

a Model for the European Union?, která představuje základní rysy švédských 

integračních programů do doby posledních úprav provedených Reinfeldtovým 

kabinetem. 

Mezery, jež nebylo možné zaplnit z tradičních zdrojů, jsou zaceleny informacemi 

získanými z novinových článků a tiskových zpráv. Převážná většina dat souvisejících 
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s migrací či integrací přistěhovalců pochází přímo z databází Statistického nebo 

Migračního úřadu. Některá jsou však převzata z oficiálních vládních dokumentů, 

které pracují s informacemi různých švédských úřadů, případně Severské rady 

ministrů a Evropské unie. 

V souvislosti s aktuálností problematiky integrace imigrantů v Evropě považuje 

autor za přínosné zaměření práce na integrační kurzy zejména z toho důvodu, že 

v rámci Institutu západoevropských studií a Fakulty sociálních věd (FSV) Univerzity 

Karlovy nebyla dosud podobná práce předložena. Existují sice diplomové a 

bakalářské práce zabývající se vývojem švédské přistěhovalecké politiky 

z historického či makroekonomického pohledu, případně zkoumající roli Švédského 

království při formování společné migrační politiky EU, ale ty nečerpají 

ze švédských zdrojů a nedotahují problematiku až do současnosti. Navzdory tomu, že 

nelze zcela bez omezení aplikovat integrační přístup jedné země na situaci v zemi 

jiné, je autor toho názoru, že případová studie švédských integračních opatření má 

v českém akademickém prostředí své místo. 

Velmi zajímavý je v tomto kontextu i poznatek nizozemské politoložky Ines 

Michalowski, která upozorňuje, že švédské integrační programy stojí v současné 

společensko-vědní a zejména politické debatě trochu stranou. Důvodem je jejich 

charakter. Povinnost účasti v kurzech totiž není v porovnání s ostatními státy tak 

přísná, čímž se Švédsko do jisté míry vychyluje z evropského trendu zavádění 

přísných opatření.
7
 Po boku analýz integrační politiky jiných evropských zemí, které 

již na FSV byly vypracovány (např. Dánsko, Francie, Nizozemsko, Rakousko, 

Spojené království), může předkládaná práce posloužit jako zdroj informací pro 

debatu o přistěhovalectví, jež v českém prostředí zatím příliš neprobíhá. 

Švédsko je vhodným objektem zájmu i proto, že bývá společně s ostatními 

severskými zeměmi považováno za jakýsi ideální model spravování věcí veřejných. 

V mezinárodních srovnáních posuzujících například kvalitu života,
8
 míru korupce

9
 či 

                                                           
7
 Ines Michalowski, An Overview on Introduction Programmes for Immigrants in Seven European 

Member States (Den Haag: Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken, 2004), 35. 

8
 United Nations Development Programme, Human Development Report 2013, přístupné online: 

http://issuu.com/undp/docs/hdr_2013_en?mode=window (staženo: 08. 05. 2013). 

http://issuu.com/undp/docs/hdr_2013_en?mode=window
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finanční kondici země
10

 se skandinávské země skutečně umisťují na předních 

místech. Celkový pohled je však mnohdy opředen jakousi neprostupnou „mytologií“, 

která ze severského politicko-společenského modelu vytváří něco, čím ve skutečnosti 

není. Ostatně i sami skandinávští akademici jsou si tohoto zjednodušeného vnímání 

vědomi a tzv. severský model označují v narážce na pět zemí tvořících Sever 

(Norden) za „model o pěti výjimkách“
11

 I proto autor považuje Švédsko za zemi, 

která by neměla být v českém prostředí tolik opomíjena.
12

 

Pro dosažení zamýšlených cílů autor stanovil následující strukturu práce. První 

část se zabývá terminologickými vymezeními a relevantními teoriemi pro 

problematiku integrace přistěhovalců. Smyslem této pasáže není představení 

extenzivního výčtu teorií, ale spíše poskytnutí určitého teoretického vodítka 

pro následující analytické části práce. Důležitou pozici třímá sociální 

konstruktivismus a vliv společenského diskurzu na vnímání a utváření reality. Touto 

optikou jsou představeny základní integrační režimy. Kromě tradičního dělení 

na asimilační, integrační a multikulturní přístup jsou nastíněny i proměny, k nimž 

došlo v období posledních dvaceti let. Během té doby se totiž pod vlivem pevnějšího 

provázání politického a ekonomického života zformovaly nové teoretické přístupy, 

jež mnohem více odpovídají současnému charakteru přistěhovalecké politiky 

evropských zemí. Význam má především sílící tendence ke sbližování dříve 

rozdílných integračních režimů směrem k politice založené na občanském pojetí 

integrace, které daly vzniknout sociálně liberálnímu modelu integrace. Rozebrána je i 

korelace tohoto modelu s aktivizací státu blahobytu. 

Pro správné pochopení důležitosti integrace imigrantů pro největší severskou zemi 

je nutné představit „přistěhovaleckou otázku“ v historickém kontextu. Důvodem je 

                                                                                                                                                                     
9
 Transparency International, Corruption Perception Index 2012, přístupné online: 

http://issuu.com/transparencyinternational/docs/cpi_2012_report?mode=window&backgroundColor=

%2322222 (staženo: 08. 05. 2013). 

10
 Eurostat, Government Finance Statistics 2012, přístupné online: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-22042013-AP/EN/2-22042013-AP-EN.PDF 

(staženo: 08. 05. 2013). 

11
 Grete Brochmann & Anniken Hagelund, Immigration Policy and the Scandinavian Welfare State 

1945-2010 (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2012), 10. 

12
 Jako ilustrace může posloužit knižní řada Dějiny státu od Nakladatelství Lidové noviny, kde je 

Švédsko stále opomíjeno. 

http://issuu.com/transparencyinternational/docs/cpi_2012_report?mode=window&backgroundColor=%2322222
http://issuu.com/transparencyinternational/docs/cpi_2012_report?mode=window&backgroundColor=%2322222
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-22042013-AP/EN/2-22042013-AP-EN.PDF
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charakter nosných myšlenek přistěhovalecké politiky, jež jsou formovány jak 

aktuální potřebou, případně politickou a společenskou poptávkou, ale také 

historickou zkušeností. Zjednodušeně řečeno, i přes posilující přímý i nepřímý vliv 

jedné evropské země na druhou nelze integračnímu procesu porozumět bez znalosti 

historického kontextu a specifických národních strategií. Ve švédském případě je pak 

historický vývoj přistěhovalecké politiky nutné zohlednit obzvláště proto, že jen 

takovým způsobem lze podchytit jistou specifičnost politiky země, která sama sebe 

jako jediná v Evropě deklarovala zemí multikulturní.
13

 Proto jsou v následující části 

práce představeny základní aspekty přistěhovalecké problematiky ve Švédsku 

od množství imigrantů, důvodů pro jejich imigraci, přes jejich postavení 

ve společnosti až po společenskou a politickou imigrační debatu. Nedílnou součástí 

je i analýza aktérů podílejících se na procesu integrace a politik, které tito aktéři 

vykonávají. 

Navazuje analytická část zaměřená přímo na integrační kurzy. Ty jsou zde 

rozebrány jak z historické perspektivy, tak ve vztahu k politické a společenské realitě 

dnešního Švédska a především k posledním proměnám integrační politiky 

provedeným středo-pravicovým kabinetem. Nejprve autor rozebírá počátky 

formování integračních kurzů, jejich charakter a nedostatky, aby se posléze posunul 

k jejich současné podobě. Prostor je věnován struktuře kurzů, kde je zohledněno jak 

jejich zaměření na pracovní integraci, tak i úsilí o informování nově příchozích 

o reáliích švédské společnosti a potřeba naučit je jazyku. V kapitole jsou dále 

analyzovány jednotlivé aspekty fungování kurzů od jejich financování, trvání až 

po oprávnění a závazky, které z kurzů pro všechny zainteresované strany vyplývají. 

Kapitola obsahuje i hodnocení těchto opatření, které je však limitováno řadou 

omezení. Především pak tím, že k posouzení jejich dopadu bude zapotřebí, aby 

uplynulo delší časové období. 

                                                           
13

 Dalšími státy jsou Kanada, Austrálie, Kolumbie a Jihoafrická republika – Jonathan Friedman & 

Kajsa Ekholm Friedman, „Sverige: från nationalstat till pluralt samhälle“, in: Ulf Hedetoft, Bo 

Petersson & Lina Sturfelt, Bortom stereotyperna: Invadrare och integration i Danmark och Sverige 

(Göteborg: Makadam förlag i samarbete med Centrum för Danmarksstudier vid Lunds universitet, 

2006), 67. 



10 
 

1. Teoretická vymezení práce 

1. 1. Terminologie 

Integrací přistěhovalců se v dnešním společenském diskurzu rozumí zejména proces 

nabývání občanských, politických a společenských práv i povinností nově 

příchozích, k němuž dochází v rámci hostitelské společnosti. S odkazem na definici 

uvedenou ve švédské Národní encyklopedii: „Proces, který vede ke sjednocení 

rozdílných částí. Ale také výsledek takového procesu.“
14

 se však ukazuje, že pojem 

má mnohem složitější vymezení. Nejenom, že se jedná o proces a zároveň i cíl, 

existují též hlasy, které se proti používání termínu integrace ohrazují úplně a 

upozorňují na jeho hodnotovou zabarvenost. Navrhují ho tedy nahradit pojmy 

etablování (establishing), zapojení/začlenění (incorporation), nebo přizpůsobení 

(adaptation), protože jsou hodnotově neutrálnější a lze se jimi elegantně vyhnout 

hodnotovým debatám.
15

 

Z perspektivy úřadů je pro označení někoho imigrantem podstatné, že se od cizího 

státního příslušníka očekává jeho delší usazení na území státu. Tím se odlišuje 

od dočasných návštěvníků země, jako jsou turisté, výměnní studenti, vystupující 

umělci či sportovci. Stále se však jedná o značně různorodou kategorii. Obecně se 

rozlišuje mezi ekonomicky motivovanou a vynucenou migrací. Vztah mezi těmito 

dvěma skupinami bývá v teorii označován jako migračně-azylová spojitost 

(migration-asylum nexus). Zatímco první skupina se skládá především z mladších 

jedinců, kteří se stěhují do bohatších zemí s vidinou vylepšení svých příjmů, migrace 

těch druhých není dobrovolnou volbou, ale vynuceným krokem ve snaze zachránit 

svou existenci. V důsledku toho obě skupiny migrují za odlišných podmínek a 

vztahují se na ně i odlišné legální režimy.
16

 

Pro definici uprchlíka a žadatele o azyl je klíčovým dokumentem Úmluva OSN 

o právním postavení uprchlíků, někdy označovaná za Ženevskou konvenci z roku 

                                                           
14

 Nationalencyklopedin, přístupné online: http://www.ne.se/integration/212264 (staženo: 16. 04. 

2013). 

15
 V této práci jsou však tyto termíny používány jako synonyma. Stephen Castles & Mark J. Miller, 

246. 

16
 Stephen Castles & Mark J. Miller, 33-34. 

http://www.ne.se/integration/212264
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1951. Podle ní je uprchlíkem jedinec, který „se nachází mimo svou vlast, má 

oprávněný strach z pronásledování z důvodů rasových, náboženských nebo 

národnostních či z důvodu příslušnosti k určité společenské vrstvě nebo pro své 

politické názory. A z toho důvodu nemůže nebo odmítá přijmout ochranu své 

vlasti.“
17

 Důležitým aspektem je fakt, že posouzení oprávněnosti zisku uprchlického 

statutu a udělení azylu probíhá na individuální bázi a záleží na úřední moci, jestli 

imigrantovy důvody shledá jako dostatečné. V kontextu této práce je nutné vysvětlit 

také termín nově příchozí. Je jím chápán jedinec nacházející se v počáteční fázi 

procesu integrace, čímž se rozumí přibližně tři až čtyři roky poté, co mu bylo 

uděleno povolení k pobytu v zemi.
18

 

Je taktéž potřebné podotknout, že občané členských zemí Evropské unie mají 

v rámci migrační problematiky odlišné postavení než občané tzv. třetích zemí. 

Mohou totiž využívat práva pobytu v jiné členské zemi. Nebývají tak považování 

za imigranty a úpravy integrační politiky se jich týkají pouze v menším rozsahu.
19

 

Migrační proudy jsou však ještě pestřejší a odborná literatura definuje i další 

kategorie, z nichž lze pro ilustraci vybrat sezónní migraci, pracovní migraci, migraci 

uprchlíků, post-koloniální migraci, zpětnou migraci a repatriaci.
20

 Ve všech 

případech se velmi často zapomíná na to, že migrace je dynamickým procesem, který 

se jen velmi složitě řídí a nelze zahájit nebo ukončit pouhým úředním rozhodnutím. 

Z historického hlediska bývá moderní imigrace do západoevropských zemí 

popisována jako model o třech vlnách. První z nich představují pracovní imigranti 

padesátých a šedesátých let, druhou tvoří přistěhovalci na základě rodinných vazeb, 

jejichž imigrace do Evropy vrcholila v polovině let sedmdesátých, a za vlnu třetí se 

                                                           
17

 UNHCR, 1951 United Nations Convention Relating to the Status of Refugees, přístupné online: 

http://www.unhcr.org/3b66c2aa10.html (staženo: 10. 05. 2013). 

18
 SOU 2003:75, Etablering i Sverige – Möjligheter för individ och samhälle (Stockholm: SOU, 

2003), 29. 

19
 SOU 2010:37, Sverige för nyanlända utanför flyktningmottaget (Stockholm: SOU, 2010), 19. 

20
 Harald Runblom, „Swedish Multiculturalism in a Comparative Perspective“, Sociological Forum, č. 

4 (1994): 626. 

http://www.unhcr.org/3b66c2aa10.html
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považují uprchlíci a žadatelé o azyl, kteří do průmyslově vyspělých zemí přichází 

od přelomu sedmdesátých a osmdesátých let.
21

 

Do terminologie je však možné zavést ještě větší systém. Poslouží k tomu 

klasifikace, kterou předkládá jihoafrický sociolog Robin Cohen. Ten upozorňuje, že 

z perspektivy moderního státu lze při pohledu na migranty identifikovat tři odlišné 

skupiny, které se liší v oprávněních, jež se na ně vztahují. První skupinou jsou 

občané (citizens), druhou skupinu tvoří obyvatelé (denizens) a třetí skupinu Cohen 

označuje za Heilóty (helots), tedy jakési bezprávné jedince. Zatímco na občany se 

vztahují veškerá práva obvyklá v moderních zemích, obyvatelé jsou pouze 

privilegovanými cizinci, kteří nedisponují občanstvím státu, v němž žijí, a nemohou 

proto například volit. Heilóti jsou pak skupinou, která je považována za společensky 

vyloučenou.
22

 Jelikož se jedná o značně různorodé skupiny, následující tabulka tuto 

nerovnost objasní do větších podrobností. 

Příloha č. 1: Různé kategorie lidí v procesu migrace (tabulka) 

Občané Obyvatelé Heilóti 

Občané narozením Držitelé jiného občanství Ilegální imigranti 

Občané naturalizací Úspěšní žadatelé o azyl Pracovníci bez dokumentů 

Etablovaní imigranti  Žadatelé o azyl 

Konvenční uprchlíci  Lidé, kterým vypršelo 

povolení k pobytu 

  Manuální dělníci vázaní 

na konkrétní projekt 

Zdroj: Robin Cohen, s. 150. 

Integrační politika státu také může nabývat celou řadu podob, ale v obecné rovině 

lze konstatovat, že se od vnímání integrace jako rozšiřování práv a povinností 

zásadně neliší, reflektuje ho a usiluje o vytvoření situace, kdy budou mít všichni 

obyvatelé země stejná práva, povinnosti a možnosti bez ohledu na to, jaký je jejich 

                                                           
21

 Lars-Erik Borgegård, Johan Håkansson, Dieter K. Müller, „Concentration and Dispersion of 

Immigrants in Sweden, 1973-1992“, Canadian Geographer, č. 1 (1998): 31. 

22
 Robin Cohen, Migration and Its Enemies: Global Capital, Migrant Labour and the Nation-State, 

(Aldershot: Ashgate, 2006), 150-151. 
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etnický a kulturní původ.
23

 V kontextu severských zemí s rozvinutým státem 

blahobytu má pak integrační politika o něco vyšší ambice, a to zajistit skutečné 

začlenění imigrantů přesahující čistě legální rovinu.
24

 Bylo by však chybou chápat 

integraci jako doménu s výhradní dominancí politiky. Jedná se totiž o proces 

o několika dimenzích, na kterém se podílí přístup politické reprezentace země 

k imigrantům, vnímání imigrace veřejností, teoretická práce akademické sféry, 

prezentace problematiky v médiích a v neposlední řadě i přístup přistěhovalců 

samotných.
25

 Aby bylo možné tento spletenec vztahů využít pro analytickou práci, je 

nutné si uvědomit, že lze k integraci přistoupit z více perspektiv a integrace samotná 

bývá obvykle rozdělována do několika sfér. Švédský sociolog Nihad Bunar spolu se 

svým norským kolegou Marko Valentou upozorňují na některé z těchto oblastí, když 

vyjmenovávají integraci kulturní, sídelní, ekonomickou, politickou či sociální.
26

 

1. 2. Sociální konstruktivismus a imigranti v roli „těch druhých“ 

Jádro současné integrační politiky západoevropských zemí je možné najít 

v teoretických konceptech zastoupených v širokém spektru sociálních věd. Jako 

vhodný odrazový můstek k přiblížení této problematiky slouží primární odlišování 

skupin „my“ a „oni“. Kromě role, kterou toto dělení hraje při vytváření identity 

hostitelské společnosti, spočívá jeho význam v navození pocitu jakési normality, 

která se definuje vzhledem k jinakosti „těch druhých“. Do nezáviděníhodné pozice 

„těch druhých“ jsou dnes ve většině západoevropských zemí obsazeni imigranti, 

zejména ti mimoevropští. Tímto zdůrazňováním dochází mimo jiné i k relativizování 

etnické pestrosti evropských zemí ještě z doby před druhou světovou válkou, když je 

společnost zpětně vnímána za etnicky čistě homogenní.
27

 V případě Švédska 

potvrzení normality názorně ilustruje například rozšířené rozlišování rodilých Švédů 
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svenskar a přistěhovalců, kteří jsou označování nejen jako invandrare (přistěhovalci) 

ale také icke-svenskar (ne-Švédi).
28

 

Pro hlubší pochopení této mocenské nerovnováhy se hodí poznatky, které přináší 

sociální konstruktivismus. Rozumí se jím přesvědčení, že všechny instituce, stát 

nevyjímaje, jsou utvářeny společností, která se v zásadě shoduje ve svém vnímání 

základních hodnot, fungování politického života či akceptovatelného společenského 

chování. Jedinci se tím pádem svým jednáním neustále podílí na utváření reality.
29

 

Bez ohledu na jistou přirozenost a časovou úspornost dělení „my“ a „oni“ totiž v této 

spojitosti nelze opomíjet iracionální charakter argumentů, které se na utváření 

vnímání přistěhovalců podílí. Zatímco západní hodnoty bývají ve společenském 

diskurzu stereotypně označovány jako racionální, osvícené a praktické, východními 

prvky jsou mystika, zženštilost, iracionalita, konfliktnost a fanatismus.
30

 Přístup 

k přistěhovalectví je do značné míry závislý na těchto podkreslujících prvcích, což 

často vede k posunutí problematiky imigrace a integrace do roviny ideologických 

debat nad hodnotami, jako jsou národní kultura a sociální koheze, které jsou mnohdy 

spíše než realitou jen jakýmsi mýtem.
31

 

Kromě toho bývá imigrace spojována se zločinností a v tomto kontextu není 

možné zapomínat ani na náboženskou rovinu diskuze o integraci imigrantů v západní 

Evropě. Svůj příspěvek v této oblasti přinesl i český politolog Pavel Barša. Podle 

něho získalo přesvědčení o tom, že udržování původní kultury a identity není 

zejména u muslimských obyvatel kompatibilní s plnohodnotným začleněním 

do hostitelské společnosti na intenzitě po teroristických útocích v New Yorku, 

Madridu a Londýně. Nesnadné soužití pak vyplavalo napovrch i po protestech 

následujících po zveřejnění karikatur proroka Mohammeda v dánském tisku a 
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zakázání náboženských symbolů ve francouzských školách.
32

 Vzhledem k setkávání 

těchto mechanismů při procesu integrace – jakkoli nepodložené mohou být – je 

užitečné připomenout slova nizozemské politoložky Baukje Prins, podle níž se jedná 

o vzájemně nerovný vztah, „v němž ‚my‘ určujeme, co ‚jim‘ budeme akceptovat.“
33

 

Optikou sociálního konstruktivismu je zřetelné, že sociální kategorie imigranti 

byla vytvořena relativně nedávno a lze ji přirovnat k dřívějšímu „objevení“ termínů 

jako lid, národ nebo třída. Svou neustálou přítomností v médiích, knihách a 

akademických pracích si však zhruba od poloviny sedmdesátých let imigranti jako 

sociální kategorie získali ve společenském diskurzu významnou pozici. Tento proces 

prosazení se imigrantů se ve Švédsku nazývá invandrizací
34

 a obnáší pronikání 

termínu do všech společenských sfér. Mimo jiné tak došlo k vytvoření imigrantské 

legislativy, imigrantské kultury, imigrantských spolků a celé řady dalších termínů, 

které dříve nebyly používány, protože by jim chyběl potřebný obsah.
35

 

V této souvislosti je nutné zdůraznit, že společenský diskurz lze chápat jako 

představu o reálném stavu věcí, ale zároveň diskurz slouží i instrumentálně a realitu 

sám utváří.
36

 Sociální kategorie imigranti tak nabývá různých významů v závislosti 

na kontextu, ve kterém se používá, a instituci, jež s ní nakládá. Svědčí o tom 

například posuzování jazykové a kulturní vzdálenosti, které navíc odhaluje 

subjektivní rovinu tohoto označení. Ve Švédsku jsou například přistěhovalci 

z ostatních severských zemí jen zřídkakdy vnímáni jako imigranti, ačkoli v případě 

Finů se s touto percepcí lze setkat častěji. Naopak Íránci a Somálci jsou ve zcela 

odlišné situaci. Rozdíly jsou zřetelné i při migraci vzdělaných specialistů a přijímání 

válečných uprchlíků.
37

 K proměnám významu ovšem dochází i v čase. Jestliže se 
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v sedmdesátých letech o Italech přicházejících do Švédska hovořilo jako 

o imigrantech, dnes se jich veřejná debata až na úplné výjimky netýká.
38

 

Pro zdůraznění logiky této proměnlivosti lze využít paralelu s volným pohybem 

osob v rámci EU, který bývá jen velmi zřídka vnímán za součást migrační politiky 

společenství, přestože je i tento pohyb přes hranice mezi členskými státy nepochybně 

migrací. Evropská integrace však porozumění integrace přistěhovalectví komplikuje i 

z faktických důvodů. Důsledkem utváření jednotného trhu a pozvolným formováním 

společné přistěhovalecké politiky, respektive vzájemné koordinace politik, fungují 

imigranti z ostatních členských zemí EU v rozdílném právním režimu než občané 

třetích zemí.
39

 Tím se také potvrzuje, že dichotomie „my“ a „oni“ má nejenom 

ideologickou důležitost, ale rozdílné mocenské postavení přináší i značné materiální 

důsledky.
40

 

O odlišném využívání pojmu imigrant svědčí i analýza médií a projevů politiků. 

Analytici se vzácně shodují na tom, že přistěhovalci a zejména pak uprchlíci bývají 

převážně prezentováni jako hrozba nebo zátěž pro většinovou společnost. 

Převládající tón sice nevylučuje jisté sympatie při posuzování situace jedince, ale 

imigranti jako celek jsou považování za oběti, o které se společnost musí starat. Péče 

je jak finančně nákladná, tak se opětovně potvrzuje implicitně vnímaná hierarchie 

ve smyslu: „my“ víme lépe, musíme „vás“ proto ochránit.
41

 

1. 3. Aktivizace státu blahobytu 

Vzhledem k záměru této práce je však užitečné nasměrovat pozornost ke korelaci 

dělení skupin „my a „oni“ s celkovou hospodářskou situací, v níž se společnost 

nachází. Pokud společnost ekonomicky prosperuje, její tradiční identifikační znaky 

oslabují ve prospěch víry v budoucnost, rozvoj a modernu. Akceptování „těch 

druhých“ pak není zásadním problémem. Při hospodářské stagnaci se však 

společnost kvůli představě nejisté budoucnosti vrací k určujícím hodnotám, které 
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mají sloužit jako její kotva a tmel.
42

 Stejně důležitá je hospodářská rovina vzhledem 

k těsné vazbě integrace s uznáním společenských práv přistěhovalců. Tento aspekt je 

ještě více zdůrazněn tím, že severské země jsou považovány za průkopníky 

sociálního státu – stát blahobytu bývá v nadsázce označován za jakousi „svatou 

krávu“
43

 – a historicky jsou velmi vstřícné k přijímání přistěhovalců, žadatelů o azyl 

a snaze o jejich zapojení do společnosti.
44

 

Jak ukazuje norská politoložka Anne Britt Djuve, evropské státy blahobytu 

v posledních desetiletích oslabují a prochází tzv. aktivizací. Tento proces je nutné 

chápat jako snahu o to, aby se lidé na stát nespoléhali v takové míře jako 

v minulosti.
45

 Jedná se o poměrně logické vyústění toho, čemu dánský historik 

Gunnar Viby Mogensen říká dosažení limitů státu blahobytu. Podle něho jsou 

severské státy blahobytu skvělým vynálezem, který si však v dnešních 

socioekonomických podmínkách Seveřané již nemohou dovolit.
46

 Alespoň 

v rétorické rovině tak aktivizovaný stát občanům nabízí – ale zároveň po nich i 

vyžaduje – aktivnější a angažovanější roli. Od aktivního občana se očekává, že bude 

odpovědný sám za sebe, a pokud už spoléhá na podporu ze strany státu, musí se sám 

snažit o to, aby to netrvalo dlouho. Proces má celou řadu vysvětlení sahajících 

od ideologického posunu k neoliberalismu až k ekonomicky podložené snaze 

o poskytování kvalitnějších služeb. Ve vztahu k přistěhovalectví je podstatné, že 

aktivizace státu blahobytu může vést k více selektivním imigračním kontrolám. 

Stejně tak je pro zachování sociální funkčnosti nutné nově příchozí co nejlépe 

začlenit.
47

 Zkušenosti ze západoevropských zemí pak ukazují, že k aktivizaci státu 

blahobytu dochází nejčastěji, pokud jsou cílovou skupinou právě přistěhovalci.
48
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Norské socioložky Grete Brochmann a Anniken Hagelund rozvádí vztah mezi 

imigrací a státem blahobytu o něco více a poukazují na základní směry, kterými se 

současná věda zabývá. První z nich řeší problém redistribuce zdrojů a ekonomické 

udržitelnosti sociálního státu v situaci, kdy do země přichází stále více imigrantů a 

klesá sociální koheze. Dominantní teze tvrdí, že zvyšující se etnickou diverzitou 

společnosti se snižuje normativní konsenzus klíčový pro přerozdělování 

společenských zdrojů. Autorky pak v tomto případě poukazují na pregnantní 

vyjádření německého sociologa Christiana Joppkeho, který tento směr výzkumu 

shrnul větou: „Protože práva jsou příliš drahá, nemohou být pro každého.“
49

 

Existují však i vědci, kteří s tímto přístupem nesouhlasí a upozorňují na to, že 

sociální koheze je ve skutečnosti pouze zjednodušující představou. Jejich argumenty 

lze označit jako institucionální, protože tvrdí, že fungující stát blahobytu naopak 

negativní dopady imigrace a diverzity zmírňuje. Rakouský politolog Markus Crepaz 

porovnává americký a evropský přístup a dochází k závěru, že v době, kdy 

do evropských zemí začali ve velkém přicházet imigranti, státy blahobytu byly již 

pevně ukotvené, a pomohly tak tento tlak ustát.
50

 Tato argumentační linie pak nemá 

daleko k výtkám směřujícím k probíhající aktivizaci státu blahobytu, které 

upozorňují na to, že až příliš velká zodpovědnost za problémy se přenáší 

na marginalizované skupiny obyvatelstva, zatímco stát se svých závazků zbavuje.
51

 

1. 4. Integrační režimy 

Také v současném teoretickém diskurzu týkajícím se přímo integrace přistěhovalců 

v západní Evropě stojí za pozornost dva hlavní směry. První směr lze označit 

za tradiční, protože podle něj stále přetrvává důležitost základních integračních 

přístupů, mezi něž lze jako tři ideální typy zařadit asimilaci, integraci a 

multikulturalismus. Druhý směr naopak tvrdí, že vinou posledního vývoje 

v evropských zemích ztrácí tradiční modely na významu a formuje se nový model 

založený na občanském principu. Ten se sice v jednotlivých zemích odlišuje, ale jeho 

základní rysy se velmi podobají. Oba směry pak připouští, že cílů integrační politiky 
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může být dosaženo jak všeobecně účinnými opatřeními, tak i speciálními prostředky 

zaměřenými přímo na imigranty.
52

 

1. 4. 1. Tradiční integrační modely 

Zastánci tradičních integračních modelů připouští aktivizování sociálního státu a 

postupný odklon od kulturní roviny směrem k pracovní dimenzi integrace, ale 

argumentují, že nelze podceňovat přetrvávající význam odlišných přístupů. Podle 

nich není možné tradiční modely při analýze zcela opomíjet, protože ty si stále 

udržují svůj význam na formování konkrétních politik.
53

 V tomto případě se jedná 

o jakousi společenskou a ideologickou setrvačnost, která nevytváří vhodné podmínky 

pro razantní proměnu diskurzu a v návaznosti na to i přístupu k problematice. 

Do tohoto proudu lze zařadit model, který nabízí Jonathan Friedman s Kajsou 

Ekholm Friedman a jenž zohledňuje etnickou a národní integraci společnosti. 

Příloha č. 2: Etnická a národní integrace (graf) 

 

Zdroj: Jonathan Friedman & Kajsa Ekholm Friedman, s. 73. 

Jak vyplývá ze schématu, národní státy se řadí do pravého dolního kvadrantu. 

Národní integrace je zde velmi silná, zatímco identita etnická nemá významnější roli. 
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Kromě idejí nacionalismu je pro ně důležitý i institut občanství. V situaci, kdy dojde 

k oslabení snah o integrování ze strany státu, přesouvá se země kvůli procesu 

zvanému etnifikace do levého horního pole. Pravý horní kvadrant ukazuje oblast, 

ve které se pohybují země s ambicemi o integraci na národní i etnické úrovni, tedy 

země, jež by šlo označit za multikulturní. Levé dolní pole je zase ukázkou situace, 

kdy poleví jakékoli snahy o integraci a začnou se projevovat znaky anarchie.
54

 

O tom, že se důsledky trvalého usazení přistěhovalců různí v závislosti 

na konkrétním přístupu hostitelské země jsou přesvědčeni i Castles s Millerem. 

Většina imigrantských zemí se podle nich nachází někde mezi vytvářením etnických 

komunit a etnických menšin.
55

 K vytvoření komunit dojde při velké otevřenosti 

k usazování nově příchozích, udělování povolení k pobytu a posléze i občanství a 

také připouštění kulturní odlišnosti. Naopak odmítání trvalého usazení přistěhovalců 

a s tím spojené neochotě udělovat jim práva směřuje k utvoření etnických menšin. Je 

do jisté míry paradoxní, že právě etnické menšiny jsou kritiky přistěhovalectví často 

vnímány jako hrozba bez ohledu na to, že k procesu jejich formování stát svou 

politikou sám přispívá. 

I z toho důvodu je vhodné alespoň nastínit základní premisy tradičních modelů. 

Je nutné je chápat jako jakési ideální typy sahající z pohledu přistěhovalců 

od nekompromisní asimilace, přes přívětivější integrační přistup až po značně 

liberální multikulturalismus, jejichž skutečná podoba se liší případ od případu. 

U asimilačního přístupu spočívajícího na etnickém vnímání původu společenství se 

od imigrantů očekává opuštění původní identity, norem, hodnot a způsobu života 

ve prospěch hodnotového systému nové země.
56

 K této proměně by navíc mělo dojít 

v co nejkratší době po usazení přistěhovalce v nové zemi.
57

 Asimilaci lze označit 

za historicky nejrozšířenější přístup, nicméně bývá často kritizována pro svůj možný 

konflikt se základními hodnotami liberálně-demokratického státu, jako jsou rovnost a 
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svoboda volby, které části obyvatel země asimilace odepírá.
58

 V severském 

společenském diskurzu má dnes termín asimilace převážně negativní zabarvení kvůli 

historické zkušenosti asimilování Sámů a Finů, k němuž docházelo přibližně 

do poloviny minulého století.
59

 

Jiným z tradičních přístupů je integrace, jež vychází především z občanského 

vnímání národní identity. V tomto případě se tedy integrací nerozumí cíl, ale spíše 

proces začleňování. I zde jsou velmi podstatné normy většinové společnosti. 

Přistěhovalci nicméně nejsou nuceni k tomu, aby se zcela vzdali svých původních 

hodnot. Jejich část si mohou ponechat v případě, že se podřídí právnímu rámci a 

„pravidlům hry“ nové společnosti. V ideálním případě se od nich očekává, že jim 

původní identita nebude bránit v ochotě zapojit se do života nové společnosti. Stejně 

tak je kladen důraz na jejich schopnost zaopatřit se.
60

 

Multikulturalismus je vzhledem k uchování hodnot a identit nejpřívětivější. 

Politika, jejíž počátky jsou podle některých autorů spojené s masovou imigrací 

do USA před druhou světovou válkou a k jejímuž znovuobjevení došlo v šedesátých 

letech ve spojitosti s otázkou rovnoprávnosti amerických černochů, spočívá 

na kolektivním vnímání identity a snaze o jistou samosprávu těchto komunit.
61

 Jiní 

autoři vidí oživení multikulturalismu spíše v tradici britského přístupu 

k imigrantům,
62

 případně tzv. pilířového uspořádání nizozemské společnosti,
63

 

shodují se však se svými kolegy v názoru, že normy většinové společnosti nejsou 

vnímány jako zcela nadřazené normám přistěhovalcům. Naopak se podporuje 

uchování původních norem přistěhovalců, pokud tedy nejsou v rozporu 
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s konstitučním rámcem společnosti.
64

 Ta by z této rozmanitosti měla jako celek 

profitovat kvůli lepšímu vzájemnému pochopení jednotlivých společenských skupin 

a předcházení možných konfliktů.
65

 Přístup vychází z předpokladu, že rozdílné 

etnické skupiny obyvatelstva se chtějí zapojit do života společnosti, což by je nemělo 

nutit k tomu, aby odhodily svůj kulturní původ.
66

 Multikulturalismus je možné 

chápat jako pouhé konstatování reality společnosti složené z jedinců různých kultur, 

kde je však vhodnější označení přídavným jménem multikulturní, ale lze ho vnímat 

také jako veřejnou politiku.
67

 V tomto případě multikulturalismus stojí na ochotě 

většiny akceptovat kulturní rozdíly a krocích státu, kterými by mělo dojít k zajištění 

rovných práv pro menšiny.
68

 

Ochota se však v posledních letech vytrácí. Nejen u veřejnosti ale i u předních 

evropských politiků nejsou v současnosti výjimkou tvrzení odsuzující neúspěch 

multikulturalismu. Za Angelu Merkel, Davida Camerona či Nicolase Sarkozyho se 

postavil i bývalý norský premiér Thorbjørn Jagland, který je v současnosti 

generálním tajemníkem Rady Evropy, tedy organizace dohlížející na plnění Úmluvy 

o ochraně lidských práv a svobod. Podle něho „multikulturalismus, jak ho dnes 

známe, umožňuje v rámci evropských států rozvoj paralelních komunit… A tomu se 

musí zabránit.“
69

 

1. 4. 2. Sociálně liberální integrační model 

Aktivizací státu blahobytu se přistěhovalectví stále více provazuje s ekonomickou 

situací a potažmo jeho náročností na veřejné finance. Vlády proto prosazují 

ekonomicky motivovaná opatření, která mají imigranty co nejdříve přimět k tomu, 

aby vstoupili na pracovní trh a nespoléhali se na státní podporu. Na otázky nespojené 

přímo s ekonomikou země, zejména s flexibilitou pracovního trhu, nezbývá místo.
70
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Podle norských sociologů Jana-Paula Brekke a Tordise Borchgrevinka se tento směr 

dá označit za sociálně liberální, protože spojuje ekonomické pobídky s důrazem 

na samostatnou aktivitu jednotlivce.
71

 V souvislosti s důrazem pokládaným na otázky 

občanské integrace jde využít i označení občansko-ekonomický přístup. Dříve 

odlišné modely integrace odvozené od vnímání národní identity a občanství 

konkrétního státu se podle přívrženců sociálně liberálního modelu sbližují a směřují 

k podobnému modelu založenému na občanské podstatě.
72

 Jádrem modelu jsou 

integrace vnímaná jako povinnost jednotlivce podmíněná „ochotou se integrovat“
73

 a 

antidiskriminační legislativa, které se vzájemně doplňují. Ačkoli úřady podávají 

jednotlivci pomocnou ruku, občanská integrace je vyžadována už v iniciační fázi 

procesu (v některých zemích dokonce ještě před samotným vstupem do země) a 

antidiskriminační zákony navazují později.
74

 Důležitým aspektem je tedy prosazení 

integrace do přistěhovaleckých zákonů a součástí těchto legislativních úprav bývají i 

integrační kurzy či programy pro nově příchozí.
75

 

Aktivizace však neposkytuje úplné vysvětlení této proměny. Historicky se 

ve většině evropských zemí při formování integračního přístupu k imigrantům 

významně angažovala akademická sféra. Nizozemský politolog Peter Scholten 

ukazuje, jakým způsobem ztrácí akademici v Nizozemí, ale i jiných 

západoevropských zemích, od devadesátých let svůj vliv na skutečnou podobu 

politiky. Důvodem jsou neuspokojivé výsledky dřívějšího integračního přístupu, 

za jehož přijetí se akademická sféra zasazovala a dnes bývá označován za důsledek 

jakési akademické naivity. Stejně tak má svůj vliv rostoucí politizace 

přistěhovalectví, což vede politiky k tomu, aby místo vědeckých doporučení 

předkládali svá vlastní řešení lépe reagující na obavy „obyčejných lidí“.
76
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Instrumentálně tedy nelze při analýze tohoto modelu opomíjet ani úsilí 

etablovaných politických stran přilákat k sobě voliče sympatizující s hlasateli proti-

imigračních opatření.
77

 Nabízí tak program, který se snaží obsáhnout obavy 

veřejnosti z oslabení společenské koheze, liberálních hodnot a zneužívání státu 

blahobytu.
78

 I přesto se díky politizaci přistěhovalecké otázky ve volbách prosazují 

strany a hnutí s více či méně explicitně formulovaným proti-imigrantským 

programem. Jejich vnímání „těch druhých“ však ve většině případů není založeno 

na rasových předsudcích, ale obavách z ideologických a náboženských rozdílů.
79

 

Totéž platí o jejich programu. Navzdory tomu, že některé z těchto stran mohou mít 

kořeny v rasistických či fašistických organizacích, v posledních desetiletích svůj 

programový profil zmírnily a je pro ně typický etnocentrický nacionalismus, 

obhajoba národní identity nebo xenofobie.
80

 

Neméně důležitým aspektem prosazení sociálně liberálního modelu je také 

posilující evropská spolupráce a konsenzus politických elit ve prospěch imigrace, 

který se zformoval v polovině devadesátých let. Tato změna do značné míry popřela 

přístup dominantní v předcházejících třech desetiletích, kdy bylo přistěhovalectví 

politiky vnímáno jako nežádoucí. „Slavným“ se v tomto ohledu stal výrok 

francouzského ministra vnitra Charlese Pasquy, který ještě v roce 1993 označil 

Francii za zemi nulové imigrace.
81

 Na první pohled může tento konsenzus působit, že 

je v rozporu s „hledáním vlastních řešení reagujících na obavy obyčejných lidí“, 

nicméně při pozornějším prozkoumání důvodů tento rozpor mizí.  

K proměně totiž došlo v kontextu demografických proměn, jimiž prochází 

evropské státy, a s tím spojené zaostávající konkurenceschopnosti. Stárnoucí a 

zmenšující se populace evropských států přináší otazníky nad budoucí podobou a 

fungováním společnosti a umně řízená imigrace bývá často zmiňována jako možné 
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řešení problému.
82

 Země, které dnes tvoří EU, se před sto lety podílely na celkovém 

objemu světové populace 14 %, dnes unijní populace dosahuje pouhých 6 % a 

do roku 2050 by se měl podíl snížit až na 4 %. Pro polovinu tohoto století prognózy 

také uvádí, že věkový medián obyvatele EU dosáhne třiapadesát let, zatímco v USA 

bude stejná hodnota šestatřicet.
83

 Je také nutné podotknout, že za prospěšnou 

imigraci bývá považována zejména imigrace vzdělaných a talentovaných. Jak už 

ovšem vyplývá z úspěchů proti-imigrantských stran ve volbách, politici dosud 

nedokázali o prospěšnosti imigrace pro evropské země přesvědčit veřejnost. 

U přistěhovalecké problematiky je totiž více než jinde nutné zohlednit existenci 

rozdílů mezi přístupem politických a kulturních elit na jedné straně a vnímáním 

stejného problému veřejností. Tvrzení, že se veřejnost k imigrantům za všech 

okolností staví negativně, by zcela jistě neobstálo. Je však zcela legitimní tvrdit, že 

se veřejnost k přistěhovalectví staví mnohem rezervovaněji než společenské elity.
84

 

Evropská „karta“ se v integrační politice projevuje jednak jistou kulturní 

standardizací, tak i v legální rovině. Od Amsterdamské smlouvy z roku 1997 stále 

posilují snahy o rozvoj společné přistěhovalecké politiky EU. Navzdory tomu, že se 

členské státy v této oblasti doposud jen velmi neochotně vzdávají svých pravomocí, 

existuje již řada právně závazných směrnic (spojování rodin, poskytování azylu, 

antidiskriminační legislativa, volný pohyb občanů třetích zemí na území EU), 

kterými se země musí řídit.
85

 

1. 5. Teoretické pozadí integračních kurzů 

Jak lze vyvodit z výše zmíněného, zastánci tradičních modelů i přívrženci sociálně 

liberálního přístupu se shodnou v nutnosti získat pro imigrační politiku podporu 

veřejnosti. Jedním z takových nástrojů jsou integrační kurzy, které mají primárně 

sloužit k tomu, aby přistěhovalec co nejdříve získal potřebné znalosti o fungování 

společnosti a schopnosti k uplatnění na pracovním trhu. Nelze však opomíjet 

implicitní sdělení, jež existence a prosazování kurzů přináší. Zvýšenou snahou 
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o kulturní přizpůsobení a naučení se jazyka ze strany imigrantů by totiž mohlo dojít 

k utišení nespokojené veřejnosti, která by pak v dlouhodobém horizontu mohla snáze 

akceptovat přínos imigrace pro stárnoucí evropské státy.
86

 

Zatímco pováleční imigranti téměř okamžitě po svém příchodu vstoupili na trh 

práce, dnes přicházející žadatelé o azyl a lidé usilující o spojení s rodinnými 

příslušníky v zemi již usazenými potřebují při zapojení do většinové společnosti větší 

asistenci ze strany státu.
87

 První integrační kurzy na dobrovolné bázi západoevropské 

země spustily již v sedmdesátých letech. Zájem o účast v nich byl ze strany 

přistěhovalců značný a mnohdy i přesahoval nabízenou kapacitu. Úřady však 

problematice kurzů nevěnovaly dostatečnou pozornost, jejich financování bylo 

nedostatečné, a proto ani jejich dopad nebyl výrazný.
88

 V současné době je naopak 

pozornost států směrem k této formě uspíšení integrace velká. Některé země dokonce 

využívají externalizace integračních opatření a integrační testy musí zájemce 

o vydání povolení k pobytu složit už ve své vlasti. Opatření v takovém případě slouží 

také jako nástroj regulace přistěhovalectví.
89

 

V západní Evropě tedy existují jak země, které vyžadují splnění integračního 

kurzu k vydání trvalého povolení k pobytu, tak i státy, jež požadují účast v kurzu jen 

u imigrantů usilujících o získání občanství země. Stejně tak některé integrační kurzy 

staví v otázce účasti imigrantů v kurzech spíše na motivujících podnětech, jiné 

na finanční a právní sankce.
90

 S rostoucí politizací přistěhovalectví ovšem dochází 

k tomu, že se rozšiřuje počet zemí, kde jsou integrační kurzy povinné.
91

 

Nejčastějšími důvody pro tento krok jsou možnost dosažení na všechny imigranty 

bez rozdílu etnika, náboženství a pohlaví (implicitně jsou tím myšleny ženy 

muslimského původu) a také větší tlak na úřady, aby kurzy dosáhly dostatečně 
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kvalitní úrovně. Právě kvůli této povinnosti státy hledají vhodné nastavení 

institucionální zodpovědnosti za jejich implementaci a také samotného obsahu 

výuky. Není výjimkou, že probíraná látka není přesně definovaná a záleží 

na konkrétním poskytovateli kurzu (veřejném, či soukromém), jak úřady připravená 

vodítka aplikuje. Kurzy však většinou obsahují základní údaje z historie země a také 

informace o fungování politického systému a hlavních institucí, což bývá posměšně 

označováno za informace užitečné k „nakupování v supermarketu státu blahobytu“.
92

 

Typickým se jeví příklad z Beneluxu, kde kritici dřívějšího přístupu argumentují, 

že způsobil „vytvoření etnicky vymezené podtřídy složené z lidí, kteří se necítí spjati 

s nizozemskou kulturou a společností a nejsou ochotni ani schopni se integrovat,“
93

 a 

prosazují proto zvýšení tlaku na „akulturaci“ imigrantů do hostitelské národní 

společnosti. Nizozemská vláda tak zavedla integrační test z reálií země pro určité 

skupiny přistěhovalců. Tato povinnost se vztahuje i na imigranty, kteří jsou v zemi 

již dávno usazení a mnozí z nich disponují občanstvím země. Po přistěhovalcích se 

též vyžaduje, aby přísahali věrnost před nizozemskou vlajkou.
94

 Imigranti žádající 

o povolení k pobytu na základě práva na spojování rodin musí integrační test složit 

již na nizozemské ambasádě ve své vlasti.
95

 

Obdobný vývoj nastal ve Francii, Dánsku, důsledky lze sledovat i v Německu, 

kde se mezi křesťanskými demokraty zvedají hlasy vyžadující, aby se imigranti 

přizpůsobili německé Leitkultur a také britský ministr vnitra David Blunkett prohlásil 

v roce 2001, že Britové mají: „jisté normy akceptování odlišností a ti, kteří přichází 

k nám domů – protože tak tomu je – by tyto normy měli přijmout stejně tak, jako 

bychom my je museli přijmout, pokud bychom šli někam jinam.“
96

 Časté obracení se 

k národním hodnotám, symbolům a tradicím je zároveň značně paradoxní vzhledem 

k nepříliš silné „národní mobilizaci“ v jiných politických oblastech. 
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Nejedná se však o jediný paradox spojený s integračními kurzy. Vzhledem 

k nekonečným debatám o interpretaci dějin se nabízí otázka, „jakou historii“ se mají 

přistěhovalci učit. Mají se imigranti v zemích s koloniální minulostí učit o pozitivním 

vlivu kolonizace, nebo se k ní mají stavět mnohem více kriticky? Případně kdo má 

definovat seznam určujících hodnot formujících hostitelskou společnost? Pozornost 

znovu zaslouží i konflikt s tolik vzývanou myšlenkou rovnosti všech obyvatel země. 

Vlády liberálně demokratických zemí se totiž poměrně váhavě staví k politice, která 

by jedincům či skupinám měla přikazovat určité hodnoty či způsob chování.
97

 

Řečeno v nadsázce: hostitelská společnost se mnohdy o svou vlastní minulost příliš 

nezajímá, tak proč vyžadovat právě po nově příchozích, aby skládali zkoušky 

z dějepisu.
98

  

Je logické, že tato dilemata získala na aktuálnosti až s postupným opouštěním 

premisy, že přistěhovalci se kurzů účastní dobrovolně.
99

 Společenská orientace je 

však jen jedním segmentem integračních kurzů. Výuka jazyka a zejména úsilí 

o pracovní rekvalifikaci totiž získávají stále větší význam. Rozložení těchto oblastí 

se odlišuje stát od státu a mění se ve snaze najít co nejefektivnější nastavení. Obecně 

se ale jedná o časově omezené, nicméně obsažné programy. Pokud mají nově 

příchozí problémy se zapojením do společnosti i po skončení kurzu, musí se obrátit 

na úřady určené pro celou společnost.
100

 

Znovu se hodí připomenout rozdílné postavení různých skupin přistěhovalců. 

Státem řízené integrační kurzy totiž nebývají zaměřené na všechny imigranty 

bez rozdílu. V převážné většině zemí jsou primární cílovou skupinou úspěšní 

žadatelé o azyl, často se tím rozumí přistěhovalci muslimského původu, zatímco 

na jiné imigranty ze západních zemí se tato povinnost nevztahuje.
101

 Účast 

v integračním kurzu, případně složení zkoušky a splnění kontraktu uzavřeného 

s orgány hostitelského státu jsou v mnoha zemích vnímány jako podmínka pro 
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začlenění do nové společnosti, bez níž nelze získat trvalé povolení k pobytu nebo 

požádat o udělení povolení k pobytu pro své příbuzné.
102

 

Otázka využívání „donucovacích“ metod pro integraci přistěhovalců se 

v současnosti neřeší kvůli etickým důvodům, ale objevuje se spíše ve vztahu 

k efektivitě takových opatření pro konečné zapojení se imigrantů do společnosti a 

také hranici, kdy jsou povinnosti delegované na imigranty ještě únosné.
103

 V otázce 

existence integračních kurzů však panuje shoda, z níž lze vyčíst, že společenská 

poptávka směřující k oslabení kulturního pluralismu uvnitř společnosti převažuje.
104

 

Svým odůvodněním pro potřebu kurzů disponuje konzervativní, liberální i sociálně 

demokratický proud. Konzervativci v nich spatřují možnost, jak uchovat tradiční 

společenské hodnoty a podpořit fungování etablované institucionální struktury státu. 

Ekonomičtí liberálové zase zdůrazňují potřebu integrace pro konkurenceschopnost 

hospodářství, zvýšenou flexibilitu pracovního trhu, decentralizaci a spolupráci 

veřejného a soukromého sektoru. I sociální liberálové si přijdou na své díky silné 

pozici občanské společnosti při procesu integrace. V tradičním sociálně 

demokratickém směru sice takový entusiasmus chybí, ale státem organizované 

programy mají podporu už kvůli možnosti získat zpět alespoň část vlivu 

nad směřováním společnosti.
105
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2. Vývoj švédské přistěhovalecké politiky 

2. 1. Situace přistěhovalců v historickém kontextu 

Současné Švédsko se skladbou svého obyvatelstva diametrálně odlišuje od Švédska 

první poloviny minulého století. Zatímco po druhé světové válce žilo v zemi 

„pouhých“ dvě stě tisíc obyvatel narozených v cizině, na konci minulé dekády jejich 

počet dosáhl patnácti procent z celkového počtu 9,3 mil. obyvatel.
106

 Několik dalších 

procent by bylo možné přičíst, pokud by se do statistik započítávali i potomci 

přistěhovalců, s lidmi imigrantského původu však oficiální data nepracují.
107

 

Z porovnání tedy vyplývá, že kdysi etnicky a kulturně v zásadě homogenní švédská 

společnost prošla radikální proměnou, kterou sice v evropském kontextu nelze 

označit za zcela unikátní, ale její rozsah a způsob, jakým se s ní země vyrovnává, 

přináší jistá specifika. 

Tuto dramatickou změnu způsobila celá řada faktorů s různou dynamikou, z nichž 

je nutné vyzdvihnout především nedostatek pracovních sil pro potřeby poválečného 

švédského hospodářství. Protože se země přímé účasti ve druhé světové válce 

vyhnula, a ekonomika proto neprocházela rekonstrukcí ve stejném rozsahu jako 

na kontinentu, byla poptávka po pracovní síle doopravdy veliká. Jen v prvních letech 

po skončení konfliktu se tak z periferních oblastí Švédska přestěhovalo do velkých 

měst s prosperujícím průmyslem na čtvrt milionu Švédů, což však poptávku nijak 

neuspokojilo.
108

 

Teritoriální rozsah pracovní imigrace se tak zvětšil nejprve na celý severský 

region, k čemuž přispěla zejména dohoda o volném pohybu pracovních sil z roku 

1954.
109

 Ve stejném roce mimochodem Švédsko ratifikovalo Úmluvu OSN 

o právním postavení uprchlíků, čímž se země zavázala přijímat mezinárodně uznané 

uprchlíky.
110

 Pracovní imigrace však v této době zcela dominovala. Poptávku dohoda 
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o volném pohybu nenaplnila a okruh zemí, odkud se rekrutovali pracovní imigranti, 

se dále rozšířil. Zpočátku fungovala tato imigrace prakticky bez omezení, od přelomu 

šedesátých a sedmdesátých let ale přešla v selektivní korigování formou bilaterálních 

smluv mezi Švédským královstvím a řadou jihoevropských zemí. Po intervenci 

odborů obávajících se negativních dopadů hospodářské krize toto dobrovolné 

přistěhovalectví pracovního charakteru ustalo, s významnou výjimkou volného 

pohybu pracovních sil v rámci severského prostoru, která se později rozšířila 

na členské státy EU.
111

 

Od přelomu sedmdesátých a osmdesátých let začala dominovat imigrace 

vynucená, způsobená nestabilní politickou a ekonomickou situací ve světě. Dalšími 

určujícími faktory pro přeměnu švédské společnosti se tak staly právo rodin v zemi 

již usazených imigrantů na spojování a také relativně liberální přístup k přijímání 

žadatelů o azyl. Tyto dvě formy imigrace postupně sílily, přičemž nárůst nebyl 

lineární, ale dal by se přiblížit jako vývoj ve vlnách, které do značné míry kopírovaly 

eskalaci politických konfliktů v různých částech světa.
112

 Není možné opomíjet ani 

fakt, že v souvislosti s nástupem globalizace a stále více dostupnějším cestováním 

Švédsko již nepředstavovalo tak vzdálenou periferii, za jakou mohlo být považováno 

dříve. V zemi se tímto způsobem ocitlo množství Chilanů, Asyřanů, Řeků a Poláků, 

které následovali Íránci, Iráčané a Libanonci. Devadesátá léta byla ve znamení 

příchodu uprchlíků z bývalé Jugoslávie a východní Afriky. Zejména Somálci pak 

tvořili značný podíl žadatelů o azyl i v minulé dekádě.
113

 

Důležitým faktorem při zkoumání přistěhovalectví je i teritoriální rozmístění 

imigrantů. Ve Švédsku je většina přistěhovalců koncentrovaná ve velkých městech, 

což je do jisté míry důsledkem usazování pracovních imigrantů ve velkých 

průmyslových centrech, ale týká se to i uprchlíků a žadatelů o azyl, kteří se na rozdíl 

od jiných zemí mohou usazovat v jakékoli části země. Na přelomu osmdesátých a 

devadesátých let švédská vláda spustila celošvédskou osidlovací strategii (Hela 

Sverige strategin), jež se pokoušela rozložit integrační břímě rovnoměrněji mezi 
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všechny obce a regiony. Zejména u úspěšných žadatelů o azyl však docházelo 

k postupnému stěhování do metropolitních oblastí. Strategie pak byla zcela opuštěna 

v roce 1994, kdy stát chtěl umožnit uprchlíkům z válkou zmítané Bosny a 

Hercegoviny stěhování k jejich příbuzným a známým, kteří se ve Švédsku usadili 

o několik desetiletí dříve.
114

 

V současnosti tak například ve třetím největším městě – Malmö – činí podíl 

v cizině narozených obyvatel přibližně jednu čtvrtinu.
115

 Téměř jedna třetina všech 

v zahraničí narozených obyvatel země zase bydlí v oblasti Stockholmu.
116

 Trend 

usazování se ve velkých městech pokračuje do současnosti, když celá třetina 

přistěhovalců v roce 2012 směřovala do čtyř největších měst.
117

 

Příloha č. 3: Vývoj počtu imigrantů a emigrantů mezi lety 1960-2012 (graf) 

 

Zdroj: SCB 
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Ve svém důsledku vedl nový charakter imigrace k pozvolné přeměně 

demografické struktury přistěhovalců (věkový průměr se snížil, přišlo mnohem více 

žen) a potažmo etnická diverzita přispěla k tomu, že Švédi začali svět vnímat jako 

skutečně globální komunitu.
118

 

Celkově se udává, že v období od druhé světové války do Švédska přišlo 

od jednoho a půl do dvou milionů přistěhovalců, zatímco opačným směrem 

směřovalo přes jeden a čtvrt milionu lidí.
119

 Představa o etnické homogennosti 

švédské společnosti, která mohla s jistými výhradami platit přibližně do poloviny 

minulého století, tak již dávno není aktuální.
120

 Švédsko se totiž stalo bezpochyby 

společností multietnickou. Jinými slovy se Švédské království, kdysi geopolitickou 

polohou determinovaná periferie Evropy, pro kterou byla určující migrantskou 

zkušeností spíše emigrace, etnickou skladbou svého obyvatelstva přiblížilo jiným 

západoevropským státům. 

Důkazem o komplexnosti migrace je rozšiřování skupiny imigrantů, co se týká 

jejich národnosti. Zatímco až do sedmdesátých let tvořili největší podíl přistěhovalců 

občané sousedních států, především Finska, od poloviny osmdesátých let již 

dominují imigranti z mimoevropských zemí. Tento trend pokračuje dodnes a pro 

ilustraci se v roce 2012 do Švédska přistěhovali občané téměř dvou set zemí světa. 

Pakliže imigranti z ostatních severských zemí a do jisté míry i přistěhovalci 

z kontinentální Evropy byli kulturně velice blízcí a poměrně snadno se tak na život 

ve Švédsku adaptovali, narůstající počet imigrantů ze zemí, o nichž předchozí 

generace Švédů mnohdy ani nevěděly, že existují, vedl k rostoucím rozdílům ve 

společnosti a ve svém důsledku i k politizaci tématu přistěhovalectví. Liberální 
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přístup k udělování azylu navíc pro stát dodnes představuje značnou výzvu 

v asistování při zapojení těchto lidí do většinové společnosti.
121

 

V roce 2012 evidovaly oficiální statistiky celkem 103 059 imigrantů, čímž bylo 

dosaženo historického maxima. Obdobná čísla blížící se k hranici sto tisíc imigrantů 

ročně jsou pro Švédsko pravidlem od roku 2007. Čistý přírůstek obyvatel byl však 

mnohem nižší. Ze země se totiž v roce 2012 vystěhovalo 51 747 lidí, což znamená 

nárůst počtu obyvatel o 51 312.
122

 

Příloha č. 4: Statistika imigrace za rok 2012 (tabulka) 

Občanství imigranta Počet imigrantů Podíl z celku (%) 

Švédsko 20 462 19,9 

Sýrie 4 730 4,6 

Afghánistán 4 667 4,5 

Somálsko 4 541 4,4 

Polsko 4 433 4,3 

Irák 3 579 3,5 

Dánsko 2 633 2,6 

Čína 2 453 2,4 

Thajsko 2 331 2,3 

Finsko 2 329 2,3 

Ostatní 50 895 49,9 

Celkově 103 059 100 

Zdroj: SCB 

Skupinu přistěhovalců je však nutné diferenciovat. O různých skupinách 

imigrantů svědčí statistika o udělených povoleních k pobytu za rok 2012. Vyplývá 

z ní, že největší podíl tvoří lidé, kteří do země přišli na základě rodinných vazeb. 
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Jedná se tedy o jedince, na něž se vztahuje právo na spojování rodin – ať už se 

spojují s rodilými Švédy, či přistěhovalci. Celkově tímto způsobem do Švédska 

imigrovalo 41 156 lidí. Druhou nejpočetnější skupinou jsou přistěhovalci 

z pracovních důvodů, kterých bylo 19 936. Srovnatelný počet lidí – 16 943 – získal 

povolení k pobytu na základě žádosti o azyl či zařazení mezi uprchlíky spadající pod 

mezinárodní kvóty a dohody. Kvůli studiu se ve Švédsku toho roku ocitlo 7 092 

imigrantů. Zbývajících přibližně dvacet tisíc tvoří občané zemí EU/ESVO, kteří 

využili práva pobytu ve Švédsku.
123

 

Ze statistiky tak vyplývá, že v současnosti již není možné identifikovat jeden 

dominantní faktor, který by obstál jako hlavní vysvětlení migračních toků do země. 

Vzhledem ke směřování práce jsou nejzajímavějšími skupinami žadatelé o azyl a 

přistěhovalci na základě práva na spojování rodin. Tyto dvě skupiny stále představují 

značný podíl z celkového počtu imigrantů, ale jejich převaha již ve druhé polovině 

minulé dekády není tak výrazná. I přesto nelze opomíjet fakt, že Švédsko 

v porovnání s ostatními členskými státy EU uděluje největší počet povolení k pobytu 

uprchlíkům žádajícím o azyl.
124

 

Porovnání údajů o počtu žadatelů o azyl v posledních let ukazuje, že se jejich 

počty drží stabilně nad třiceti tisíci, v roce 2012 se počet žadatelů o azyl vinou 

občanského konfliktu v Sýrii zvýšil na 43 887.
125

 Také v této kategorii se Švédsko 

pohybuje na špičce EU. Roku 2012 totiž více žádostí o azyl posuzovaly pouze úřady 

v mnohem větším Německu (64 000) a Francii (60 000).
126
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Příloha č. 5: Statistika žadatelů o azyl za rok 2012 (tabulka) 

Občanství žadatele o azyl Počet 

Sýrie 7 814 

Somálsko 5 644 

Afghánistán 4 755 

Srbsko 2 696 

Eritrea 2 356 

Bosna a Hercegovina 1 549 

Írán 1 529 

Albánie 1 490 

Ostatní 16 054 

Celkem 43 887 

Zdroj: Migrationsverket 

2. 2. Aktéři zodpovědní za přistěhovaleckou politiku 

Současné institucionální uspořádání aktérů zodpovědných za přistěhovaleckou 

politiku země vychází z reforem systému provedených sociálně demokratickou 

vládou na přelomu tisíciletí a návazných reforem vykonaných středo-pravicovým 

kabinetem, jenž se ujal moci v roce 2006. Nastavení reflektuje ideologické proměny 

přistěhovalecké debaty, kterým je věnována následující kapitola. Na základě těchto 

změn je dnes přistěhovalecká politika ve Švédsku vnímána jako souhrn relevantních 

politik v oblasti migrace a azylu na jedné straně a oblasti integrace imigrantů 

na straně druhé. V obou oblastech působí vláda jako regulátor, který vytyčuje 

dlouhodobé cíle, zatímco implementace praktických opatření je přenesena na územní 

samosprávy a státní instituce. 

Oblast migrační a azylové politiky spadá primárně pod pravomoc ministerstva 

spravedlnosti (Justitiedepartementet), kde se jí zabývá státní rada pro migraci. Svůj 

podíl na zodpovědnosti má také ministerstvo zahraničí (Utrikesdepartementet), 

jelikož je to síť švédských ambasád a konzulátů, kde ve většině případů dochází 

k podávání žádostí o azyl, pracovní povolení či povolení k pobytu. 

Nejsilnějším nástrojem implementace přistěhovalecké politiky je však státní 

Migrační úřad (Migrationsverket), jenž je zodpovědný zejména za problematiku 

imigrace, žadatelů o azyl, návratu odmítnutých žadatelů do zemí původu a stejně tak 
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řeší otázky spojené s povolením k pobytu a občanstvím země.
127

 Jeho cílem je 

nestranné a korektní vykonávání vládní politiky založené na zákonech a nařízeních. 

Své slovo k fungování úřadu má ovšem i legislativa. Jsou to totiž poslanci, kdo 

každoročně schvaluje rozpočet, s nímž Migrační úřad hospodaří.
128

 Právě Migrační 

úřad se tedy zabývá praktickými otázkami spojenými s pobytem imigrantů v zemi. 

Proti jeho rozhodnutím se lze odvolat k migračním soudům, které působí v rámci 

obecných správních soudů (Förvaltningsrätten). Nejvyšší instancí je pak odvolací 

správní soud (Migrationsöverdomstolen).
129

 

Mezi další zodpovědné instituce patří státní policie, úřady práce a regionální 

ředitelství státní správy (Länsstyrelsen), která se spolu s městy a obcemi podílí 

na přijímání osob s právem na ochranu a imigrantů obecně. 

Roli Migračního úřadu je nutné chápat jako instituci, která je sice jedním z článků 

celé problematiky migrace a azylu, nicméně jedná se o instituci, jež celý systém 

udržuje pohromadě. Stejně tak se Migrační úřad angažuje i v mezinárodní spolupráci, 

například při jednáních v Evropské radě nebo spolupráci s Úřadem vysokého 

komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR), kde se jedná hlavně o mezinárodní 

uprchlické kvóty. Svůj vliv má i spolupráce s Mezinárodní organizací pro migraci 

(IOM), s níž Migrační úřad spolupracuje zejména kvůli zjednodušení návratu osob, 

kterým nebyl přiznán azyl.
130

 

Oblastí integrace se na ministerské úrovni zabývá především ministerstvo práce 

(Arbetsmarknadsdepartmentet), kde portfolio integrace imigrantů spadá pod státního 

radu pro integraci. Výsadní postavení v implementaci vládní politiky drží Úřad práce 

(Arbetsförmedlingen), který slouží jako koordinační orgán veškerých integračních 

aktivit. Úřad práce se společně s Migračním úřadem a regionálními ředitelstvími 

státní správy podílí na rozdělování imigrantů do jednotlivých regionů Švédska. Právě 

situace na pracovním trhu v dané oblasti je jedním z hlavních indikátorů 
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pro rozhodnutí o počtu přistěhovalců, které region přijme.
131

 Mezi hlavní úkoly 

úřadu práce dále patří vypracování individuálních plánů na etablování 

(etableringsplan) s nově příchozími imigranty, které by měly sloužit k usnadnění 

zapojení přistěhovalce do pracovního a společenského života. Přes úřady práce 

dochází i k vyplácení finančních příspěvků na podporu přistěhovalců po dobu trvání 

plánu na etablování. 

Součástí těchto plánů jsou kromě pracovní rekvalifikace i výuka švédštiny 

(Svenska för invandrare, SFI) a kurz základní společenské orientace 

(samhällsorientering). Za tyto dvě oblasti zodpovídají města a obce, které mají 

ze zákona povinnost kurzy nabízet. Financování těchto aktivit je zajištěno ze strany 

státu.
132

 Poslední reforma integrační politiky z roku 2010 navíc nově zavedla institut 

asistenta při procesu etablování (etableringslot). Tímto asistentem se mohou stát 

zákonem definované organizace, jejichž úkolem je za státem nabízenou finanční 

odměnu poskytovat pomoc se zapojením přistěhovalce do života společnosti. Využití 

asistenta není pro imigranta povinné a jeho výběr je plně v režii přistěhovalce 

samotného.
133

 Uzákoněním této možnosti se otevřel prostor pro mnohem větší účasti 

občanské společnosti v procesu integrace. 

Švédským specifikem je poměrně výrazné zapojení akademické sféry do tvorby 

přistěhovalecké politiky. Akademici se podílí především svou účastí v celé řadě 

komisí, jmenovaných vládou, jednotlivými ministerstvy či parlamentem. Úkolem 

těchto expertních komisí je důkladným prošetřením problematiky připravit zprávu, 

která se často stane základem pro nový zákon nebo nařízení. Fungování těchto 

komisí tak mnohdy překračuje zcela konzultativní úlohu. Nejvýznamnější edicí 

materiálů jsou v tomto ohledu Státní veřejná šetření (Statens offentliga utredningar, 

SOU) publikovaná komisemi jmenovanými vládou.
134

 Podobnou funkci má další 
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významný aktér v přistěhovalecké politice a to švédský statistický úřad (Statistiska 

centralbyrån, SCB). Jeho úlohou je monitorování migrace a integrace nově 

příchozích. Obdobně jako u jiných statistiky sledovaných oblastí pak i 

u přistěhovalectví platí, že shromážděné informace využívá vláda a parlament 

k vytváření relevantních politik. 

2. 3. Ideologické debaty a politické důsledky 

Etnickými rozdíly ve společnosti není Švédsko v evropském kontextu nijak 

výjimečné. Země není specifická ani tím, že by imigranti dosahovali při srovnání 

s domácím obyvatelstvem stejného či podobného životního standardu v celé řadě 

oblastí od zapojení do pracovního trhu, kvality bydlení, dosaženého vzdělání až 

po míru politické participace. Jistý rozdíl však spočívá ve značných ambicích 

švédského státu tyto rozdíly vyrovnávat.
135

 Tyto snahy, souhrnně označované 

za švédský integrační model, prošly v posledních desetiletích řadou proměn. 

Do sedmdesátých let byla imigrace posuzována optikou nedostatku pracovních sil. 

Imigrace tedy byla vnímána jako proces, který lze s většími či menšími problémy 

korigovat. Ještě v osmdesátých letech tvořili zahraniční pracovníci 5 % celkové 

pracovní síly země,
136

 v diskurzu o přistěhovalecké politice se však od té doby stále 

více zdůrazňují témata uprchlíků, žadatelů o azyl a slučování rodin, což jsou 

fenomény mnohem hůře regulovatelné.
137

 

Z ideologického pohledu byla značně vágní přistěhovalecká politika až 

do poloviny šedesátých let založená na předpokladu pozvolné asimilace nově 

příchozích.
138

 Asimilace však probíhala velmi pomalu a jen málokterému 

přistěhovalci se skutečně podařilo vztah k etnickým Švédům posunout na úroveň 

vyšší, než je zběžná známost z pracoviště.
139

 Roku 1975 byl přijetím oficiální 

přistěhovalecké politiky dokonán proces zásadní změny přístupu směrem 
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ke značnému liberalismu. Tuto proměnu lze také nazvat odklonem od švédizace – 

kulturní a etnická asimilace – k multikulturalismu. Důvody tohoto obratu je možné 

najít v připuštění si, že určité skupiny imigrantů měly problémy s integrací, silném 

vlivu akademické sféry na formování politiky a pocitu jisté morální zodpovědnosti 

za to, aby se imigranti, bez nichž by hospodářský růst země nebyl možný,
140

 

ve Švédsku cítili dobře a stát podporoval jejich kulturní rozvoj. Atmosféru tehdejší 

doby dotvářely i obavy sousedního Finska z odlivu populace, kvůli čemu se finská 

vláda pokoušela formou spolupráce v Severské radě přimět Švédy k flexibilnější 

jazykové a kulturní politice, jež by z dlouhodobého hlediska zvýšila 

pravděpodobnost návratu Finů zpět do vlasti.
141

 

 Od poloviny sedmdesátých let byl tedy přístup k imigrantům ve znamení udělení 

kulturních práv, širokého pluralismu a vzájemného přizpůsobování různých skupin 

obyvatelstva.
142

 Klíčovými hesly té doby se staly rovnost práv a povinností, svoboda 

volby, kterou identitu si jedinec vybere, a vzájemné partnerství přirovnávané 

k společenským vazbám a mostům.
143

 Jednou z určujících myšlenek bylo i úsilí o to, 

aby se z imigrantů nestali občané druhé kategorie.
144

 V kontextu této politiky není 

velkým překvapením, že v roce 1976 získali občané cizích zemí legálně usazení 

ve Švédsku déle než tři roky právo volit v komunálních a regionálních volbách.
145

 

Konec osmdesátých let však přinesl pozvolný odklon od multikulturalismu, který 

místo toho, aby zapojení imigrantů do společnosti usnadnil, rozdíly spíše 

zakonzervoval. Tento trend je možné ve švédské politice pozorovat dodnes. 

Alternativou se stal integrační přístup, který deleguje více povinností ze strany státu 

na bedra imigrantů samotných.
146

 Od vnímání přistěhovalců jako určité skupiny, 

nebo dokonce různých skupin, jejichž kulturám a identitám by se mělo umožnit 

                                                           
140

 Stig Hadenius, Swedish Politics during the 20th Century – Conflict and Consensus (Stockholm: 

Swedish Institute, 1999), 100. 

141
 Harald Runblom, 624, 629-630. 

142
 Andrew Geddes, The politics of migration and immigration in Europe (London: Sage, 2003), 120. 

143
 Karen Fog Olwig, 183. 

144
 Integrationsverket, Integrationspolitikens resultat, 44. 

145
 Olof Petersson, Swedish Government and Politics (Stockholm: Fritzes, 1994), 219. 

146
 Andrew Geddes, 121-122. 



41 
 

rozvíjení, se odstoupilo směrem ke vnímání imigranta jako jedince mnohem více 

zodpovědného za svůj vlastní osud. Při jeho integraci pak stát bude asistovat, dojde 

k tomu nicméně s pomocí univerzálních opatření a nástrojů, k jakým má přístup celá 

populace země. 

Změna nemá své opodstatnění pouze v ideologické a kulturní rovině. Švédsko 

totiž prošlo na začátku devadesátých let hospodářskou krizí, která mimo jiné odhalila 

nepříliš pevné začlenění přistěhovalců do společnosti. Udává se, že kvůli 

ekonomickým problémům zaniklo až půl milionu pracovních pozic.
147

 Celková 

nezaměstnanost dosáhla úrovně, která se v zemi nevyskytla od třicátých let.
148

 

Zatímco však nezaměstnanost ve Švédsku narozených obyvatel země vystoupala 

v roce 1993 na 9 %, u imigrantů se počet lidí bez práce zastavil až na 15 %. 

Vzhledem k tomu, že větší část přistěhovalců pracovala v tradičních průmyslových 

oblastech, které nebyly po opadnutí krize obnoveny v takovém rozsahu, začali mít 

imigranti problémy s hledáním svého uplatnění.
149

 Studie provedené v době před 

ekonomickou krizí, které propukla na konci minulé dekády, tyto rozdíly také 

potvrdily. Nezaměstnanost mezi imigranty byla až třikrát vyšší než u rodilých Švédů. 

Především uprchlíci pak zastávali v mnohem větší míře špatně placené a málo 

prestižní pracovní pozice.
150

 

Ideologicky a ekonomicky podmíněná změna pak byla velmi pregnantně 

vyjádřena i přejmenováním oficiálního přístupu k problematice přistěhovalectví 

z imigrační politiky (invandrarpolitik) k integrační politice (integrationspolitik), 

k němuž došlo na konci devadesátých let.
151

 Od zvláštních opatření cílených pouze 

na imigranty se z větší části opustilo, když se zachovaly pouze programy pro 

urychlení integrace uprchlíků.
152
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Příloha č. 6: Pracovní zapojení ve Švédsku a v cizině narozených mezi lety 

1990-2005 (graf) 

 

Zdroj: Jan-Paul Brekke & Tordis Borchgrevink, s. 31. 

Navzdory těmto velkým proměnám je možné ve švédském přístupu identifikovat 

několik tradičních principů, jichž se debata o migrační politice a přistěhovalecké 

politiky samotné drží. Prvním z nich je sociálně demokratický stát blahobytu, který si 

zakládá na svém universalismu, tudíž je ve vztahu k imigrantům značně 

inkluzivní.
153

 Má to dopady například na oprávnění vyplývající ze státu blahobytu, 

která jsou vázána na občanství, případně na pobyt v zemi, nikoli na předchozí 

zaměstnání a zaplacení příspěvků do státní pokladny.
154

 Ačkoli tento princip pro 

svou finanční i byrokratickou náročnost v posledních letech relativně oslabil, stále 

je ve švédské politice velice patrný. Souvisejícím rysem švédského modelu je 

akceptování trvalého zapojení imigrantů do společnosti. Na přistěhovalce se tedy 

nahlíží jako na permanentní součást švédské společnosti. Na rozdíl od jiných zemí se 

tak ve Švédsku nikdy neprosadil princip tzv. gastarbeiterů.
155
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Dalším opakujícím se motivem je prvek diverzity. Ryze multikulturalistický 

přístup k imigraci Švédsko sice již opustilo, nicméně ideje a hodnoty 

multikulturalismu do jisté míry relevantní kroky stále ovlivňují.
156

 Projevuje se to i 

v dalším principu přistěhovalecké politiky, a to v úsilí o potírání diskriminace a na ni 

založeném sociálním vyloučení. Diskriminací je v tomto kontextu myšlena zejména 

strukturální diskriminace, která obnáší úmyslně i neúmyslně zaváděná pravidla, 

normy či projevy fungování institucí a jiných společenských struktur, jež vytváří 

překážky v zajištění rovného postavení všech obyvatel země.
157

 

Obdobně lze do výčtu základních premis švédského modelu zařadit i snahu 

o depolitizaci problému. Veškerá rozhodnutí na poli imigrace a integrace se až 

do nedávné doby konala za zavřenými dveřmi stabilního švédského politického 

systému s dlouhou tradicí korporativismu. Důležitým faktorem byla i poměrná shoda 

v otázkách přistěhovalectví panující mezi politickými stranami, čímž nebylo nutné 

z imigrace utvářet politické téma, a nevznikl tak ani prostor pro bouřlivé veřejné 

diskuze. Politické strany s proti-imigrantskou agendou se však i ve Švédsku objevily. 

Nejprve se dostala do popředí zájmu Nová demokracie (Ny demokrati), která 

zasedala ve švédském parlamentu jedno volební období mezi lety 1991 a 1994, aby 

však rychle upadla v zapomnění.
158

 Výsledky posledních dvou parlamentních voleb 

ovšem ukázaly, že veřejnost není s fungováním švédského přistěhovaleckého modelu 

zcela spokojena. Voliči totiž ve volbách v roce 2010 delegovali do parlamentu stranu 

Demokratů Švédska (Sverigedemokraterna), pro které je proti-imigrantská rétorika 

jedním z nosných témat. Otázku zapojení nově příchozích do švédské společnosti 

tato strana navrhuje řešit ukončením podpory imigrantských organizací a směřování 

k asimilaci přistěhovalců.
159

 

2. 4. Poslední vývoj přistěhovalecké politiky 

Středo-pravicový kabinet premiéra Fredrika Reinfeldta se ujal moci v roce 2006 a 

od roku 2010 slouží své druhé funkční období. Ministerský předseda při svém 

nástupu do úřadu pronesl směrem k dosavadním švédským integračním snahám 
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poměrně kritická slova: „Švédská integrační politika selhala. Příliš mnoho lidí stále 

zůstává mimo společenský život a není zapojeno do pracovního trhu. Výsledky 

výuky švédštiny pro nově příchozí jsou špatné a mnozí se jazykových kurzů ani 

neúčastní. Rozdíly se zvětšují sociálně i ekonomicky.“
160

 Při formulování politiky 

kabinet představil řadu opatření, jež lze považovat za novum, ale do naprosté 

proměny základů systému, který při vymezování se vůči předcházejícím 

socialistickým vládám bývá označován za systém přílišné péče 

(överomhändertagande), se vláda nepustila.
161

 

Svou aktivitu kabinet nasměroval zejména k ekonomické rovině přistěhovalectví a 

snaze o využití potenciálu imigrace pro hospodářskou konkurenceschopnost země, 

čímž do značné míry zohlednil i vývoj na celoevropské úrovni. Vláda se obecně 

zasazuje za zajištění dlouhodobě udržitelné politiky, která s pomocí regulace 

přistěhovalectví usnadní pohyb přes hranice, bude respektovat konstantní prioritu 

země – poskytování práva na azyl – a umožní monitorovat dopady imigrace 

na společnost.
162

 

Základní premisa švédské integrační politiky, tedy boj proti marginalizaci 

imigrantů (utanförskap), která je platná takřka univerzálně ve všech socio-

ekonomických sférách, především v nezaměstnanosti a segregaci v bydlení, zůstala 

stále stejná. Jen s tím rozdílem, že vyloučení části obyvatelstva není považováno 

za problém pouze pro dotyčného jedince, ale jedná se o plýtvání společenskými 

zdroji.
163

 Konstantní boj proti marginalizaci vyplývá z přesvědčení, že nedostatečná 

integrace imigrantů je v zásadním rozporu se silně rovnostářským pojetím švédské 

společnosti, které dříve tvořilo a do jisté míry stále tvoří základní bázi moderní 

švédské identity.
164

 Proto se ostatně opatření proti sociálnímu vyloučení imigrantů 

stala součástí už první skutečně komplexní přistěhovalecké politiky v sedmdesátých 

letech. Švédsko tak bylo jednou z vůbec prvních zemí, které si důležitost integrace 
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nově příchozích uvědomily.
165

 Současný způsob potírání společenské marginalizace 

imigrantů se nicméně od předchozích politik sociálně demokratických vlád 

v mnohém liší, protože vyžaduje po imigrantech samotných mnohem větší iniciativu. 

Lze v něm spatřit zřejmé znaky sociálně liberálního přístupu k přistěhovalectví. 

Největších proměn dosáhly oblasti regulace pracovní imigrace a integrace nově 

příchozích. Jiná konstanta přistěhovalecké politiky, boj proti strukturální 

diskriminaci, naopak v posledních letech do jisté míry polevila.
166

 

Změnu přístupu však nejde v žádném případě označit za drakonická omezení. Stát 

například zachoval značnou volnost přistěhovalců v otázce teritoriálního usazení. 

Žadatelé o azyl si totiž mohou ještě před úředním posouzením žádosti zvolit, jestli 

chtějí využít ubytovací kapacity Migračního úřadu, nebo si zajistit vlastní bydlení 

(eget boende). V případě udělení azylu se nově příchozí obývající zařízení 

Migračního úřadu musí vystěhovat, ale může se obrátit na obecní úřady s pomocí při 

hledání bydlení. Většina přistěhovalců využívá možnosti zřídit si bydlení sama, což 

v důsledku vede k jejich stěhování do velkých měst.
167

 Mezi nejčastější důvody této 

sekundární migrace patří chybějící sociální vazby v převážně rurálním prostředí, 

problémy s nalezením zaměstnání, touha po životě v multikulturní městské 

společnosti a blízkost k etablované etnické komunitě či rodině a známým.
168

 

Je také nutné poznamenat, že v mnohém současný vládní kabinet navázal 

na reformy směřující k aktivnějšímu zapojení imigrantů do života společnosti, se 

kterými začaly už předcházející sociálně demokratické vlády. Propojení této 

kontinuity s ekonomicky motivovanými zásahy lze velmi dobře ilustrovat na úpravě 

základních pravidel vstupu imigrantů do země. Tato problematika se 

dočkala největších změn už v roce 2005, tedy ještě před nástupem středo-pravicové 

vlády, kdy byl přijat Zákon o cizincích (Utlänninglagen 2005:716). Zákon, jehož 

smyslem bylo řešení vzdalujících se oblastí reálné imigrace
169

 a jejího legislativního 
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vymezení, definoval základní pravidla pro pobyt cizinců ve Švédsku, podmínky pro 

práci v zemi a také právo na azyl. Od vstupu zákona v platnost se pak Reinfeldtova 

vláda pustila do několika novelizací souvisejících s postupným přijímáním 

evropských směrnic.
170

 Tyto úpravy, které přešly do švédské legislativy v letech 

2006, 2010 a 2012, nezpůsobily ve švédském právním řádu dalekosáhlou revoluci. 

Spíše přinesly několik dílčích změn, jež nevedly ke komplikacím při jejich 

schvalování.
171

 K jistému zpřísnění došlo například v otázce spojování rodin. 

Od roku 2010 je podmínkou k udělení povolení k pobytu v zemi na základě práva 

na spojení rodiny, aby ve Švédsku již usazený imigrant dokázal uživit sám sebe a 

disponoval odpovídajícím bydlením nejen pro sebe, ale i pro osobu, s níž se chce 

spojit. Tato podmínka se však nevztahuje na situaci, kdy je žadatel uprchlíkem, 

případně se jedná o nezletilého jedince nebo žadatel usiluje o povolení k pobytu 

společně s dítětem.
172

 

Mnohem ambicióznější plány realizovala vláda při specifikaci podmínek vstupu 

pracovních imigrantů do země. Reformu pracovní imigrace z roku 2008 lze dokonce 

označit za jistý přelom ve vnímání pracovní imigrace. Od poloviny sedmdesátých let 

byl totiž tento druh přistěhovalectví – s výjimkou ostatních severských zemí a 

později i členských zemí EU – omezen na doplňování krátkodobého nedostatku 

pracovních sil. Tuto politiku tak lze zpětně označit za státem koordinovaný 

restriktivní přístup.
173

 Dřívější sociálně demokratické vlády obhajovaly restriktivní 

přístup k pracovní imigrace obavami z vlivu imigrace na celkovou zaměstnanost 

v zemi. Kritika, která zněla z pravé strany politického spektra a od zaměstnavatelů 

přibližně od přelomu tisíciletí, však tehdejším vládám vyčítala, že v kontextu 

demografických trendů a nástupu moderních technologií omezení představují 
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překážku pro hospodářský růst země. Nově zavedená pravidla kritiku vyslyšela. 

Na reformě se vládní koalice dohodla i s opozičními zelenými (Miljöpartiet 

de Gröna), sociální demokraté (Socialdemokraterna) s reformou naopak 

nesouhlasili.
174

 

Podle nových pravidel se pracovní imigrace řídí zejména poptávkou 

zaměstnavatelů, kteří mají nejlepší přehled o situaci na pracovním trhu a dokáží tak 

určit, jakých kompetencí je nedostatek. Pokud zaměstnavatel nesežene zaměstnance 

ve Švédsku nebo na evropském trhu, může je jednodušeji rekrutovat ve třetích 

zemích. Odpovědnost za posuzování žádostí o povolení k pobytu a práci byla 

přenesena z úřadů práce na Migrační úřad. Předpokladem zůstává, že zaměstnavatel 

nabídne přistěhovalci plat, pojištění a další pracovní podmínky odpovídající situaci 

v zemi. Přání zaměstnavatele má pak při posuzování žádostí o povolení k pobytu a 

k práci mnohem větší váhu.
175

 

Reforma v sobě skrývá argumenty, které se objevily také na úrovni EU a později 

pronikly i do klíčových dokumentů o společném postupu v přistěhovalecké politice 

jako jsou Stockholmský program, který byl ostatně přijat na závěr švédského 

předsednictví Rady EU, a Strategie 2020. Jedná se o celkové zvýšení zaměstnanosti 

díky lepšímu zapojení imigrantů do práce a také vnímání flexibilní přistěhovalecké 

politiky jako důležitého příspěvku k vylepšení konkurenceschopnosti Unie 

v kontextu stárnutí populace. Důležitým aspektem se pak stává správné přizpůsobení 

poptávky na trhu a nabídky schopností migrujících uchazečů o práci, tzv. labour 

matching.
176

 Pracovní imigrace tedy není chápána jako jediný způsob vyrovnávání se 

se stárnutím populace, ale je vnímána jako jeden z důležitých nástrojů společně 

s opatřeními zaměřenými na domácí pracovní sílu.
177
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Neméně důležitou proměnou prošla také sféra integrace imigrantů, která i přes 

poměrně vysoká očekávání vyvolaná silným státem blahobytu, štědrou ekonomickou 

podporou a rozsáhlým jazykovým tréninkem nevedla ke snižování rozdílů mezi 

přistěhovalci a domácím obyvatelstvem.
178

 Reinfeldtův kabinet proto v roce 2007 

zavedl opatření, jímž nově příchozí získali možnost pracovní zkušenosti. Jedná se 

o tzv. iniciační pracovní poměr (instegsjobb), který umožňuje přistěhovalcům, aby 

získali státem dotovanou stáž či pracovní místo. Možnost se týká jedinců, jimž bylo 

uděleno povolení k pobytu v předchozích třech letech na základě práva na ochranu či 

kvůli spojení s člověkem již usazeným ve Švédsku. Aby dotyčný splnil požadavky, 

musí během pracovního poměru zároveň studovat švédštinu. Výše platu je pak 

odvozená od kolektivních smluv sjednaných v daném odvětví a zaměstnavatel má 

právo na dotaci ve výši až 80 %, maximálně však 800 švédských korun denně. Doba 

trvání takové smlouvy se liší na základě pracovního úvazku, může však trvat až dva 

roky.
179

 

Dalším opatřením v oblasti integrace imigrantů se stal vládní návrh z roku 2009 

o integračních programech, který v mnohém navázal na integrační reformy 

provedené na přelomu tisíciletí sociálními demokraty. Podrobněji se tématem zabývá 

následující kapitola. Lze však poodhalit, že přistěhovalci již nejsou vnímáni jako 

zvláštní skupina obyvatel země, ale jako jedinci, kteří by se v procesu integrace měli 

sami více angažovat. Celkově touto reformou došlo k většímu zdůraznění integrace 

založené na občanství a cílem se stalo takové nastavení systému, aby se přistěhovalci 

mohli co nejdříve ekonomicky osamostatnit.
180

 I zde lze ovšem nalézt dědictví 

multikulturalismu, protože cílem integračních strategií je socio-ekonomické 

začlenění a nezávislost přistěhovalců v rámci společnosti, jejímž základem je 

diverzita.
181

 

Za důležitou součást integrační roviny přistěhovalecké politiky je považován i 

proces naturalizace, který ve Švédsku není nijak zásadně komplikovaný. 
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Nezanedbatelným ulehčením je i fakt, že země na přelomu tisíciletí zavedla právní 

úpravu umožňující dvojité občanství.
182

 Je to dáno i tím, že pro získání občanství 

není nutnou podmínkou složení testů z jazyka, ani znalosti fungování státních 

institucí. Podle základních pravidel se občanem Švédského království může stát 

jedinec disponující trvalým povolením k pobytu usazený v zemi po dobu alespoň pěti 

let (kratší doba se vztahuje pro uprchlíky dle Ženevských konvencí a občany 

severských zemí), pokud dosud vedl spořádaný život a lze to očekávat i 

v budoucnosti. Imigranti ovšem nemají absolutní právo občanství získat, žádosti jsou 

posuzovány případ od případu.
183
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3. Integrační kurzy 

3. 1. Počátky integračních programů 

Prvotní snahy o urychlení začleňování nově příchozích do švédské společnosti se 

datují přibližně do poloviny sedmdesátých let. Zavádění integračních opatření 

pramenilo z přesvědčení, že imigrantům chybí informace o fungování společnosti, a 

bylo doplňkem štědré podpory v zemi již usazených přistěhovalců, kterým bylo 

státními subvencemi usnadňováno uchování jejich původní kultury. Vytvoření 

specializovaných opatření ovšem do jisté míry popíralo dlouholetou premisu švédské 

politiky, a to zajišťování potřeb všech obyvatel pomocí univerzálních úřadů státní 

správy.
184

 

V počátcích neexistoval centralizovaný dohled ani koncepce, jaké informace 

přistěhovalcům podávat, a proto byla jednotlivá opatření spíše než důsledkem jasně 

definované strategie jakýmsi systémem složeným z ad hoc řešení. Postupným 

zkoušením došlo například ke zformování výuky švédštiny pro přistěhovalce (SFI), 

zvýšení investic do překladatelských služeb a vytvoření speciálních televizních a 

rozhlasových programů v jazycích imigrantů.
185

 Školou povinné děti získaly možnost 

doplňkového vyučování v mateřském jazyce (hemspråksundervisning) a stát začal 

více podporovat činnost imigrantských organizací. Důležitou roli dlouho hrály 

zejména kurzy švédštiny praktikované na dobrovolné bázi.
186

 Součástí SFI totiž bylo 

poskytování informací o společenských a pracovních aspektech života v zemi. 

Existovaly však značné regionální rozdíly a lze konstatovat, že každý úřad 

informoval přistěhovalce v jiném rozsahu.
187

 

Změnou charakteru imigrace a v souvislosti se zhoršující se ekonomickou situací 

ve švédském veřejném prostoru zesílila kritika dosavadního způsobu integrace 

imigrantů. Cílem kritiky se stali zejména ti, kterým bylo uděleno povolení k pobytu 

jako uprchlíkům, případně jako příbuzným v zemi již usazených přistěhovalců. 
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Vzhledem k tomu, že pracovní imigrace byla již dlouho výrazně omezená, označení 

imigrant se začalo téměř výhradně vztahovat na uprchlíky a žadatele o azyl 

z nezápadních zemí. Kritici již od osmdesátých let odkazovali na nedostatečné 

zapojení těchto přistěhovalců do většinové společnosti a také jejich nižší životní 

standard. Hlasité byly zejména argumenty mířící na přílišnou závislost přistěhovalců 

na sociálním systému země. Přehnaná starostlivost o imigranty byla identifikována 

za jeden z hlavních důvodů narůstajících rozdílů mezi nimi a rodilými Švédy. 

Přistěhovalci tak byli označování za klienty sociálního státu
188

 a štědrá sociální 

politika za příčinu jejich marginalizace.
189

 

Tuto kritiku stát do jisté míry reflektoval a v praxi došlo k implementaci návrhů 

na zefektivnění systému vypracovaných v průběhu osmdesátých let. Důsledkem byla 

jistá formalizace integračních kurzů. Došlo k ní v roce 1991, kdy stát vydal nařízení 

o integračních a orientačních plánech pro uprchlíky,
190

 a na přelomu let 1997 a 1998, 

kdy sociálně demokratická vláda změnila imigrační politiku Švédského království 

v politiku integrační. Odpovědnost za integraci byla přesunuta na společnost jako 

celek, zatímco ze speciálních opatření zbyly jenom propracovanější kurzy pro nově 

příchozí. Tuto proměnu pak z institucionálního hlediska doplnil vznik Integračního 

úřadu (Integrationsverket). 

Nejednalo se však o mandatorní zavedení integračních kurzů. Obce totiž dostaly 

sadu nezávazných doporučení, jakým způsobem s nově příchozími zacházet. Účast 

v kurzech nebyla vyžadována ani na přistěhovalcích – s výjimkou úspěšných 

žadatelů o azyl závislých na sociálních dávkách. Ostatní imigranti získali právo 

výuku navštěvovat. I v tomto ohledu kurzy odpovídaly oficiální politice země, totiž 

rovnosti obyvatel a respektu pro kulturní odlišnosti, pokud nejsou v konfliktu se 

základními demokratickými hodnotami společnosti.
191

 

Obecným cílem těchto opatření bylo usnadnit nově příchozím jejich porozumění 

základům života ve Švédsku. V praxi to znamenalo výuku jazyka, reálií švédské 
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společnosti a také pracovní rekvalifikaci, případně stáže, na něž byl alespoň v teorii 

kladen velký důraz.
192

 Při integraci stát vyžadoval spolupráci místních samospráv a 

státních institucí, ale zodpovědnost za programy spočívala především na obcích, 

které na fungování kurzů dostávaly finanční příspěvky.
193

 Odůvodněním, proč měly 

obce poměrně svobodnou ruku při implementování státní politiky, bylo přesvědčení, 

že se imigrant má stát součástí dané komunity, proto právě obce mají mít právo 

připravit kurzy „na míru“.
194

 Imigrantům byly kurzy nabízeny zdarma. Programy 

začal od konce devadesátých let koordinovat a monitorovat nově zformovaný 

Integrační úřad.
195

 

Z analýz provedených na přelomu století ovšem vyplynulo, že kurzy zůstaly při 

plnění svých cílů daleko za očekáváním. Značné rozdíly v informovanosti 

přistěhovalců se totiž zachovaly. Zatímco některé obce zavedly strukturované 

programy se zapojením přistěhovaleckých asistentů, jinde probíhalo informování 

spíše neoficiální formou. Forma výuky sahala od celodenních kurzů po příležitostné 

večerní přednášky. Šetřením bylo odhaleno, že se počet hodin strávených 

společenskou orientací diametrálně odlišuje. Objevily se totiž rozdíly od jednoho dne 

až po 300 hodin.
196

 Téměř u poloviny kurzů docházelo k častým odkladům výuky, 

případně byl program kurzu na delší dobu přerušován.
197

 Kromě kvality výuky mířily 

výtky k pracovně orientované části programů, jež byla nedostatečná a přicházela 

na řadu až příliš pozdě. Kroky směřující k uznání atestací, výučních listů či 

univerzitních diplomů pak byly podniknuty jen výjimečně.
198

 Zpochybňován byl také 

způsob financování jednak vzhledem k obcím, kterým chyběla motivace poskytovat 

skutečně kvalitní výuku, tak i směrem k imigrantům, jimž jen málokdy hrozil postih 
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za neúčast v programu.
199

 Jen zřídka obsah kurzů reflektoval potřeby konkrétního 

jedince, a proto byl pro někoho příliš triviální, zatímco negramotní uprchlíci 

nedokázali vstřebat ani základní informace.
200

 

3. 2. Současná podoba kurzů 

Reinfeldtův kabinet se po svém nástupu k moci odhodlal ke změnám, jež měly 

zajistit stejný standard nabízených integračních opatření po celé zemi. Vláda 

vycházela z předpokladu, že by stát měl při procesu integrace asistovat, zejména pak 

v prvotní fázi, kdy se zaměří na zorientování nově příchozích v neznámém prostředí 

formou programů vycházejících z plánů na etablování. Následně by se však integrace 

měla stát předmětem obecných politik zaměřených na celou společnost.
201

 

Vláda tak v roce 2007 prosadila zrušení Integračního úřadu. Podle kabinetu totiž 

instituce neutěšený stav integrace příliš nezlepšila. Zejména proto, že dřívější 

vnímání potřeb přistěhovalců jako zcela odlišných od zbytku společnosti zůstalo 

v práci úřadu zakotveno. Vláda tak rozhodla, že speciální instituce vlastně není 

nutná, rozdíly v zapojení do života společnosti se budou zabývat standardní úřady 

státní správy a problém s marginalizací imigrantů vyřeší po pracovní linii pod 

heslem: „více práce a více imigrantů v práci“.
202

 

Tuto optiku je nutné použít k pochopení velké změny týkající se integračních 

kurzů. Jejím smyslem bylo totiž především urychlení zapojení nově příchozích 

do pracovního procesu. Jakýmsi prologem se stalo zavedení v minulé kapitole 

přiblíženého iniciačního pracovního poměru pro imigranty, na který navázal Zákon 

o opatřeních pro etablování některých nově příchozích (Lag om etableringsinsatser 

för vissa nyanlända invandrare), jenž vstoupil v platnost v prosinci 2010.
203

 Jak už 

vyplývá z názvu zákona, cílovou skupinou těchto integračních opatření nejsou 

všichni imigranti, ale jen někteří z nich. Jedná se zejména o nově příchozí ze třetích 

zemí ve věkovém rozmezí 20 až 65 let (za jistých okolností se zákon vztahuje i 
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na přistěhovalce od 18 let), kterým bylo uděleno povolení k pobytu v zemi jako 

uprchlíkům, případně se ve Švédsku ocitli na základě práva na sjednocení rodin.
204

 

Pokud jedinec spadá do těchto kategorií, tak má nárok na vytvoření plánu 

na etablování, o což se stará Úřad práce. Toto právo se nevztahuje na přistěhovalce, 

kteří mají plný pracovní úvazek, studují nebo jsou psychicky či fyzicky natolik 

znevýhodněni, že by se nemohli účastnit alespoň čtvrtiny všech aktivit.
205

 

Doba trvání kurzů se odlišuje, ale neměla by překročit hranici dvou let, během níž 

stát garantuje finanční podporu. Došlo také ke značné centralizaci systému, když se 

hlavním koordinátorem procesu stal Úřad práce, jenž sdílí zodpovědnost s obcemi.
206

 

Protože obce stále zodpovídají za většinu integračních aktivit cílených na imigranty, 

kteří nepatří do skupiny definované tímto zákonem, a spolupracují i při opatřeních 

pro nově příchozí, stát jim poskytuje finanční prostředky. Státní příspěvek se skládá 

z paušální částky za akceptování imigrantů a příspěvků vázaných na počet 

přistěhovalců, jež dotyčná obec přijme.
207

 

Plán na etablování je určitou smlouvou mezi nově příchozím a švédským státem 

zastoupeným Úřadem práce, v níž jsou obsažené přistěhovalcovy plány pro budoucí 

život v zemi a opatření, jež mu mají pomoct, aby mohl začít hledat zaměstnání. 

Při jeho sjednávání se nově příchozí také dozví, v jakém švédském regionu existuje 

největší šance na nalezení zaměstnání. Vzhledem ke svobodě volby usídlení se však 

může rozhodnout, jestli doporučení poslechne, nebo si zajistí ubytování sám. Plán se 

skládá ze tří částí a novum spočívá v jeho individualizaci, jež zohledňuje vzdělání a 

zkušenosti imigranta.
208

 Při procesu etablování si jedinec navíc může zvolit asistenta 

(občanské sdružení i soukromé firmy), který mu bude pomáhat. Týká se 

to především poradenství při plnění plánu a poskytování rad ohledně pracovní 
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problematiky ve Švédsku.
209

 První částí plánu je výuka jazyka s využitím 

zmodernizovaných sylabů SFI. Část druhou představuje kurz společenské orientace a 

třetí část tvoří aktivity směřující k rychlému získání práce. O tom, že se úřady snaží 

plán směřovat k rychlému získání placeného zaměstnání, svědčí i forma kurzů, které 

respektují víkendy a státní svátky.
210

 

Reformou sylabů SFI z obsahu kurzů jazyka zmizela tradiční společensko-

orientační dimenze. Důvodem byla snaha o zefektivnění výuky tím, že SFI bude 

sloužit pouze k výuce švédštiny. Významnou roli sehrálo i přesvědčením, že základní 

informace o společnosti by imigrant měl obdržet v co nejkratší době od příchodu 

do nové země a kvůli obavám z možného nepochopení by měly být podávány 

v jeho mateřském jazyce.
211

 Cílem kurzu SFI je zajistit, aby student získal znalosti 

jazyka dostatečné pro komunikaci a aktivní zapojení do všedního života švédské 

společnosti. U negramotných přistěhovalců, kurz usiluje o naučení základů čtení a 

psaní.
212

 Kvůli tomu je kurz rozdělen do čtyř odlišných úrovní podle obtížnosti. 

Probíraná látka je zřetelně orientovaná na pracovní život tak, aby absolvent neměl 

problém porozumět základní terminologii, s níž se pravděpodobně setká 

na pracovišti. Kurz je zakončen jazykovou zkouškou, při jejímž úspěšném složení 

přistěhovalec získá finanční odměnu.
213

 Nelze však opomíjet, že kurzy SFI slouží 

všem imigrantům, tedy nejen těm, na něž se vztahují integrační kurzy. Švédštinu zde 

mohou studovat všichni v zemi usazení občané cizích zemí, kteří jsou starší 16 let, 

s výjimkou jedinců se znalostí dánštiny nebo norštiny, u nichž stát výuku švédštiny 

nepovažuje za nutnou.
214

 

Kromě ovládnutí jazyka, jsou nutným prostředkem k tomu, aby člověk mohl 

svobodně rozhodovat o svém životě, i znalosti o fungování společnosti. Obnáší to 

                                                           
209

 Arbetsförmedlingen, Ny lag – nya möjligheter, 6. 

210
 Hanne Cecilie Kavli, 75. 

211
 SOU 2010:16, 9. 

212
 Skolverket, Utbildning i svenska för invandrare – kursplan och invandrare (Stockholm: 

Skolverket, 2012), 7. 

213
 Anja Wiesbrock, 52. 

214
 „Till vem riktar sig utbildningen?“, oficiální internetová stránka Školského úřadu, 

http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/vuxenutbildning/utbildning-i-svenska-for-

invandrare/om-utbildning-i-svenska-for-invandrare (staženo: 10. 05. 2013). 

http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/vuxenutbildning/utbildning-i-svenska-for-invandrare/om-utbildning-i-svenska-for-invandrare
http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/vuxenutbildning/utbildning-i-svenska-for-invandrare/om-utbildning-i-svenska-for-invandrare


56 
 

povědomí o hodnotách, na nichž je společnost postavená, ale i o existenci a 

fungování institucí. Stát proto usiluje o to, aby nově příchozím co nejdříve od získání 

povolení k pobytu poskytl alespoň 60 hodin společenské orientace. Celý kurz by měl 

být za normálních podmínek ukončen do jednoho roku.
215

 Hlavní zodpovědnost 

v této oblasti leží na obcích, jež musí vypracovat komplexní plán společenské 

orientace.
216

 Nevyžaduje se však od nich, aby v celém procesu dělaly naprosto 

všechno. Je tedy možná spolupráce s orgány státní správy, jinými obcemi i 

soukromým sektorem formou outsourcingu služeb. 

Samotná výuka by měla v ideálním případě probíhat v mateřském jazyce 

imigranta tak, aby tomu porozuměl a mohl se aktivně podílet na diskuzi.
217

 Ačkoli 

stát určuje pouze jádro výuky a nechává značnou pravomoc na vyučujícím, 

je doporučeno, aby výuka neprobíhala formou přednášky, ale přistěhovalci byli 

podněcováni k diskuzi. Vzhledem k nedostatku kvalifikovaných vyučujících je 

možné, aby byl na hodinách přítomen překladatel. Obsah kurzu se točí kolem 

základních pojmů, jimiž jsou historie, místopis, demografie, společenské hodnoty, 

sociální stát a každodenní život, a sahá tedy od abstraktních principů a práv obyvatel 

přes přehled fungování státních orgánů až po všední témata jako rodičovské schůzky 

ve školách. 

K usnadnění výuky lze využívat učebnici vytvořenou původně pro potřeby 

integračních kurzů v Göteborgu a přilehlém regionu Västra Götaland nazvanou 

výmluvně O Švédsku (Om Sverige),
218

 případně i související internetový portál 

Informace o Švédsku (informationsverige.se), jenž také vzešel z regionální iniciativy. 

Témata jsou rozložena do devíti základních oblastí strukturovaných podle různých 

situací všedního života v zemi.
219
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Při pohledu na opatření směřující k rychlejšímu zapojení do pracovního života 

nelze opominout již zmíněný iniciační pracovní poměr (instegsjobb). Ten se 

reformou stal jedním z nejdůležitějších nástrojů, které imigranti mohou využívat. 

Kromě toho však Úřad práce připravuje pro nově příchozí aktivity zaměřené 

na získání pracovní pozice. Přistěhovalci se tak například učí, jakým způsobem 

vytvořit životopis, jak vystupovat při pracovním pohovoru a také úředníci pracují na 

ověřování jejich pracovní kvalifikace či atestací. Mají též možnost účastnit se 

exkurzí do soukromých podniků i úřadů státní správy, stejně tak mohou využít 

některé z nabídky stáží, školení či tréninků.
220

 

Integrační kurzy ani po této změně neztratily svůj dobrovolný charakter. 

Nesplnění testů tedy není například předpokladem k odebrání povolení k pobytu.
221

 

Pozoruhodný je i fakt, že švédský stát neprovázal úspěšné absolvování kurzu 

s možností později získat občanství země. Takovéto podmínění by se totiž 

nevztahovalo na rodilé Švédy, a tudíž by odporovalo rovnému zacházení se všemi 

obyvateli země a způsobilo by to „historické provinění proti nosným a solidárně 

inkluzivním myšlenkám sociálního státu blahobytu.“
222

 Pokud však jedinec sjednaný 

plán na etablování neplní, tak se mu snižuje státní finanční příspěvek, což jako 

motivace k účasti nepochybně slouží.
223

 Konkrétně si imigrant podepsáním plánu 

zajistí 231 švédských korun na den. Suma je individualizovaná, tudíž se vyplácí 

každému jednotlivci a neodvozuje se z velikosti domácnosti. Tímto stát usiluje 

o zapojení doopravdy všech nově příchozích. Plněním povinností se státní příspěvek 

zvyšuje na 308 korun. Vzhledem k tomu, že se jedná o peníze vyplácené státem, tak 

se jejich výše neliší v závislosti na tom, v jaké části země se nově příchozí usadí.
224

 

3. 2. První hodnocení reformy a výhled do budoucna 

Vzhledem k relativně nedávnému zavedení reformy není snadné analyzovat její 

dosavadní dopady. Vládní kontrola vykonaná na sklonku minulého roku však zjistila, 

že cíle reformy byly splněny jenom částečně. Až příliš mnoho nově příchozích totiž 
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nemá uzavřený plán na etablování do dvou měsíců. Celý proces tak nabírá již na 

začátku jisté zpoždění. Stejně tak jednotlivá opatření nedodržují zamýšlený 

individuální charakter a mnohdy se zodpovědní aktéři spokojí s univerzálními 

řešeními „jednotného střihu“. Integrace nově příchozích je však natolik propojeným 

systémem, že větší individualizace přístupu leží na hranici proveditelnosti. 

Do budoucna tak orgány státní správy, regionální ředitelství a obce musí vylepšit 

vzájemnou spolupráci a koordinaci svých kroků.
225

 

Od prosince 2010 do konce března 2012 se Úřad práce dostal do kontaktu 

s 10 064 imigranty spadajícími do skupiny ošetřené reformou integračních kurzů. 

Většina z nich se usadila v oblastech kolem tří největších měst (Västra Götaland, 

Stockholm a Skåne).
226

 Tři čtvrtiny imigrantů byly mladší čtyřiceti let, podíl mužů a 

žen byl téměř rovnoměrný. Přistěhovalci ze Somálska, Iráku, Eritrey a Afghánistánu 

společně utváří 68 % všech nově příchozích, kteří se do integračních kurzů zapojili. 

Ze zbylého podílu pochází největší část imigrantů z dalších afrických či asijských 

zemí.
227

 

Příloha č. 7: Statistika nově příchozích v kontaktu s Úřadem práce (tabulka) 

Země narození Počet 

Somálsko 2 761 

Irák 1 514 

Eritrea 1 375 

Afghánistán 1 213 

Ostatní země 3 201 

Celkem 10 064 

Zdroj: Arbetsförmedlingen 

Podle posledních dat dokázalo na placenou práci dosáhnout pouhých 423 lidí, což 

odpovídá zhruba 4 % účastníků integračních kurzů. Přibližně 9 500 nově příchozích 

mělo uzavřený plán na etablování, z nichž se 89 % setkalo s některými pracovně 

orientovanými opatřeními. Celých 70 % navštěvovalo kurzy švédštiny a pouze 64 % 
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se účastnilo společenské orientace. Úřad práce však shledal, že se situace s postupem 

času vylepšuje a do aktivit se zapojuje čím dál víc imigrantů.
228

 Kontroloři přesto 

identifikovali několik základních oblastí, které si v budoucnu zaslouží větší 

pozornost. Orgány státní správy do jisté míry stále upřednostňují sociální potřeby 

nově příchozích před nutnými opatřeními směrem k jejich zapojení do pracovního 

procesu. Ekonomická motivace imigrantů není dostatečná. Poměrně často se tak 

stává, že přistěhovalec odmítne nabídku zaměstnání od Úřadu práce a není za to 

nijak penalizován. Účast žen v kurzech je stále poměrně nižší než u mužů. Rozdělení 

odpovědnosti se sice projasnilo, ale stále i zde existují oblasti, kde úřady váhají, jestli 

se stále jedná o jejich pravomoc.
229

 

Do budoucna tak lze očekávat jisté zpřísnění systému, kdy nebude tak snadné 

v průběhu plánu na etablování odmítnout nabízenou pracovní pozici. Stejně tak bude 

Úřad práce dále rozvíjet možnosti uplatnění imigrantů na pracovním trhu, což se 

však při hospodářské stagnaci nezdá být lehkým úkolem. Kromě důslednějšího 

prosazování zaměstnanecké linie však vládní komise navrhuje, aby se rozšířila i 

skupina imigrantů, na které by se vztahovala možnost účasti na kurzech společenské 

orientace. Nově by měli mít právo na účast všichni imigranti, kteří se plánují v zemi 

usadit na delší dobu, a to včetně pracovních imigrantů a občanů ostatních členských 

zemí EU. Výjimku by představovali studenti a pracovní imigranti s povolením 

k pobytu a práci kratším než jeden rok.
230

 Současný stav tak zřejmě v blízké 

budoucnosti projde další reformou, a proto bude velmi zajímavé švédské snahy 

o začlenění přistěhovalců i nadále pozorně sledovat. 

 

 

 

                                                           
228

 Arbetsförmedlingen, Etablering av vissa nyanlända, 11. 

229
 Statskontoret, Etablering av nyanlända, 34. 

230
 SOU 2010:37, 27. 



60 
 

Závěr 
Diplomová práce Integrační kurzy: poslední etapa švédského úsilí o začlenění 

přistěhovalců ověřovala na základě analýzy vývoje přistěhovalecké politiky 

Švédského království vztah mezi integračními kurzy a aktivizací státu blahobytu. 

Na základě rozboru politiky i společenské debaty autor ukázal, že je vliv aktivizace 

státu na zavedení integračních kurzů doopravdy výrazný. Nejedná se sice o jediné 

vysvětlení představení integračních kurzů do švédského systému, ale role aktivizace 

státu dalece přesahuje vliv ostatních faktorů, kterými jsou v jiných zemích například 

politizace problematiky, nespokojenost veřejnosti či rozdíly v životním standardu 

imigrantů a původního obyvatelstva. 

Švédsko sice první náznaky integračních programů vyvinulo už v sedmdesátých 

letech, ale ty se velmi lišily od jejich dnešní podoby. Jelikož se v té době převážná 

většina imigrantů okamžitě zapojovala do pracovního procesu, byly kurzy 

považovány za jakási doplňující opatření pro vylepšení komfortu života v zemi. Stát 

se v té době primárně soustředil na kulturně-sociální rovinu integrace, snažil se 

podporovat původní identitu přistěhovalců a nad možnými integračními problémy se 

příliš nezamýšlel. Nemluvě o existenci jakési dlouhodobé integrační strategie, jež by 

se problematikou zabývala. Při jistém zjednodušení by bylo možné vznik tehdejších 

integračních opatření považovat za výsledek přístupu „pokus-omyl“. Některé 

integrační prostředky se osvědčily (výuka švédštiny pro imigranty, doplňková výuka 

dětí v mateřském jazyce), od jiných se odstoupilo (podpora televizních programů 

v jazycích imigrantů). 

Moderní imigrační proudy ve Švédsku z velké části odpovídají vývoji v západní 

Evropě. Výjimkou jsou snad jen logická absence imigrace post-koloniální a 

doopravdy silná imigrace uprchlíků, žadatelů o azyl a jejich rodinných příslušníků. 

Vzhledem k proměně charakteru imigrace již nestačilo, aby kurzy byly pouhou 

volnočasovou aktivitou s nepříliš přesvědčivými výsledky. Staly se naopak 

nástrojem, jež má za cíl uspíšit zapojení imigrantů do hostitelské společnosti. Tato 

proměna reflektovala i ideologickou proměnu, kdy stát odstoupil od dříve 

vykonávané politiky multikulturalismu k více integračnímu přístupu. Od konce 

devadesátých let je tak ve Švédsku patrná změna přístupu k imigrantům. Lze tvrdit, 

že dochází k ústupu od tradičních idejí formujících integrační model ve prospěch 
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integrace založené na občanském principu. Tento odvrat však není absolutní. Stát již 

nepoužívá termín imigrantská politika, místo které se prosadila politika integrační. 

Integrace se pak odvíjí v rámci celé společnosti, jež sama sebe díky demografickým 

proměnám považuje za společnost multikulturní. Ostatně téměř pětina současné 

švédské populace je imigrantského původu. Stát se také vrátil k univerzálním 

politickým řešením pro celou zemi typickým pro severský model sociálního státu, 

když jednou z mála výjimek, tedy opatření cílících pouze na nově příchozí, zůstaly 

právě integrační kurzy. Nejvíce zdůrazňovaným cílem integračních kurzů je ambice 

srovnat v počáteční fázi pobytu přistěhovalce v zemi konkurenční nevýhody, které 

by mu v budoucnu bránily v prosazení na trhu práce. Jelikož jsou socio-ekonomické 

zdroje limitované, není možné, aby imigranti zůstávali stranou. 

S nástupem středo-pravicové vlády se pracovní linie integrace ještě více 

zdůraznila. Kabinet vytrval v boji proti marginalizaci přistěhovalců, ale nahlíží 

na problém zejména ekonomickou optikou. Reformou provedenou v roce 2007 stát 

zavedl možnost dotovaného iniciačního pracovního poměru pro nově příchozí 

imigranty. Toto opatření se na konci minulé dekády stalo součástí celkové reformy 

integračních snah Švédského království. Zákonem o opatřeních pro etablování 

některých nově příchozích z roku 2010 bylo úspěšným žadatelům o azyl, jimž bylo 

povolení k pobytu v zemi uděleno jako uprchlíkům, a jejich rodinným příslušníkům 

uděleno právo na vytvoření tzv. plánu na etablování, který je kostrou integračních 

snah. 

Došlo také ke značné centralizaci systému. Analýzy starších integračních kurzů 

totiž ukázaly, že existují markantní rozdíly v rozsahu i způsobu podávání informací 

imigrantům. Kritika směřovala i k nedostatečnému zájmu ze strany státních úřadů, 

což se projevovalo nejen v rovině idejí ale i ve financování programů. Hlavní 

zodpovědnost za integraci nově příchozích tak stát nově přesunul z obcí na Úřad 

práce. Právě tento úřad uzavírá s přistěhovalcem do dvou měsíců od jeho usazení 

v zemi etablovací plán. Z něho vyplývají integrační aktivity, jimž se nově příchozí 

v následujících dvou letech bude věnovat. Obecně se plán skládá z opatření 

týkajících se prosazení se na trhu práce, výuky švédštiny a také společenské 

orientace. Přesná náplň kurzu se však odlišuje v závislosti na zkušenosti a 

schopnostech jednotlivce. Tento rys respektuje jinou proměnu přístupu 

k imigrantům. Stát již přistěhovalce nevnímá jako určitou skupinu, ale nahlíží na ně 
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individuálně. Během kurzu může imigrantovi pomáhat asistent, kterým je obvykle 

občanské sdružení či soukromá společnost využívající státních subvencí. Využití této 

asistence však není povinné. 

Pracovně orientovaná opatření se skládají jednak z možnosti iniciačního 

pracovního poměru, ale i poradenství s psaním životopisu či vystupování na 

pohovoru s potenciálním zaměstnavatelem. Úřad práce nabízí i rekvalifikace, stáže a 

exkurze do soukromých firem a státních institucí. Nedílnou součástí je i ověřování 

dosaženého vzdělání, atestací nebo výučních listů. Kurzy jazyka slouží zejména 

k pochopení základů švédštiny a rozvoji potřebné slovní zásoby pro budoucí 

pracovní poměr. Vzhledem k tomu, že část žadatelů o azyl je téměř negramotná, jsou 

však kurzy rozděleny do čtyř úrovní. Zatímco v těch vyšších jde o rozvíjení 

komunikačních schopností, v té nejnižší stát usiluje o naučení základů čtení a psaní. 

Společenská orientace je podstatná zejména pro přistěhovalce z nezápadních zemí, 

jejichž vnímání věcí veřejných se mnohdy výrazně odlišuje od reality moderní 

evropské země. Nejedná se však o jakousi indoktrinaci švédských hodnot. Ačkoli se 

imigrant v kurzu dozvídá informace o švédské historii a hodnotách formujících 

instituce i společnost, děje se to formou diskuze v mateřském jazyce přistěhovalce. 

Společenská orientace se obecně snaží nově příchozí seznamovat s praktickými 

aspekty života v nové zemi a „národní mobilizace“ obnášející například přísahu 

věrnosti před státní vlajkou, není tak výrazná jako v jiných evropských zemích. 

Přestože se i ve Švédsku v posledních volbách dostala do parlamentu strana 

s proti-imigrantskou rétorikou, nedosahuje politická mobilizace v zemi úrovně 

typické pro jiné západoevropské státy. Je to dáno tradicí konsenzuální politiky, která 

vede k tomu, že se politická rozhodnutí provádí za zavřenými dveřmi. Jistou 

instrumentální roli, kterou integrační kurzy zastávají, pro návrat nespokojených 

občanů zpět k etablovaným politickým stranám však nelze marginalizovat. Kromě 

depolitizace je dalším rysem švédského přístupu i neustávající propojení politiky 

s akademickou sférou, v čemž se Švédsko od jiných zemí také odlišuje. 

Švédské integrační řešení je specifické i v tom, že si kurzy zachovaly svůj 

dobrovolný charakter. Došlo však k provázání účasti v kurzech s výplatou státních 

příspěvků, což jistou motivaci pro imigranty závislé na těchto příjmem bezpochyby 

představuje. Tato vazba je dalším dokladem posílené aktivizace státu. Naopak 
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participace v kurzu není doposud právně provázaná s budoucností imigranta v zemi. 

Neabsolvování tak nemá vliv na posuzování žádostí o prodloužení povolení 

k pobytu, případně udělení občanství země. 

První hodnocení reformy ukazují, že zůstává celá řada nedostatků. Orgány státní 

správy a místních samospráv spolu ne vždy komunikují. Koordinace složitého 

procesu také neodpovídá původním předpokladům. Navzdory rétorickému i 

faktickému důrazu na pracovní dimenzi integrace zůstávají rozdíly mezi představami 

architektů reformy a skutečnými výsledky. Nově příchozí se neúčastní všech aktivit 

takovým způsobem, k jakému se zavázali, a ozývají se tak hlasy, že by celému 

systému přispěla o něco větší přísnost. Jak směrem k práci švédského státu, tak i 

k výkonům imigrantů. 
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Summary 

Through an analysis of the immigrant policies evolution deployed by the Swedish 

Kingdom, the diploma thesis Integration Courses: Last Stage of Swedish Efforts to 

Incorporate Immigrants examined a relation between the integration courses and the 

welfare state activation. The author argued that the influence of the activated welfare 

state on the integration courses’ arrival is of a crucial importance. This statement 

does not, however, exclude other explanations such as politicization of immigration 

issue, public concerns or striking differences in the living standards among people of 

Swedish and foreign origin. Nevertheless, there are proofs confirming the dominant 

role of the activated state which was played during the courses’ introduction into the 

Swedish politics. 

The first integration courses were designed in the 1970’s. Their nature was, 

however, very different from the current settings. As the integration of immigrants in 

the 1970’s took place mainly at the work place, the courses were designed in order to 

improve the quality of life of newcomers. The state stressed, then, mainly the cultural 

aspects of the integration and tried to support the original identity of immigrants. The 

potential problems with integration were not discussed, not to speak of an existence 

of any long-term strategy. There are, however, some integration measures 

implemented in this initiatory period, which have been used ever since such as the 

language course Swedish for immigrants. 

Since the modern migration flows in Sweden reflect the overall evolution in 

Western Europe, the state gradually discovered that asylum seekers and other 

immigrants of a non-Western origin tend to have problems with their establishment 

in a host society. They met obstacles such as a lack of information about the host 

society and unemployment. The state’s approach was, therefore, changed against the 

backdrop of abandonment of the multicultural policies and the integration courses 

got institutionalized. 

Swedish politicians initiated the return of universal political solutions even in the 

issue of immigrant integration. Just very few exceptions remained and one of them 

was the integration courses. They were supposed to improve the situation of 

newcomers at the very beginning of the integration process which was expected to 
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happen in a framework of a multicultural society. The most underscored trait of these 

measures was to improve the probability of getting a job. Since the social-

economical resources were limited, technically no one could be left behind. This 

argument was particularly important in the context of the universal welfare state. 

The non-socialistic government of Fredrik Reinfeldt stressed the employment-

oriented measures even more. It continues to fight the marginalization of immigrants, 

but views this issue from the economic perspective. First the government 

implemented so-called step-in jobs reform which gave the immigrants an opportunity 

to acquire a state-funded job experience. At the end of the last decade, this measure 

was incorporated into a general reform of integration efforts. The Law on the 

establishment of certain newly incoming immigrants which came into force in 

December 2010 granted successful asylum seekers and their relatives a right to 

benefit from a settlement plan. Moreover, the whole integration system was highly 

centralized to prevent documented failures of the previous settings, especially the 

striking differences in the scope of provided information and the poor financial 

support. The main responsibility was, therefore, moved from the municipalities to the 

Public Employment Office. 

The integration courses in general consist of three different parts, which are, 

however, interconnected in their ambitions to smooth the labour market 

incorporation. As the settlement plan is signed, the immigrant goes through language 

education, social orientation and activities related to the vocational training and 

prospective career. Since the activated welfare state tends to perceive people as 

independent individuals, the respective settlement plans various immigrants have 

signed differs from each other. 

Nevertheless, the core of the integration measures covers step-in jobs, verification 

of skills and previous qualifications, internships and job couching arrangements such 

as how to write a CV, what to expect from the job interview etc. Language training 

strives to help the newcomers to obtain communication skills needed for the active 

participation in the society. Social orientation helps in particular the non-Western 

immigrants to comprehend various aspects of living in Sweden. This course is, 

however, far from preaching about Swedish traditional values. The main focus is 
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namely on the understanding of practical situations the newcomers most likely 

encounter. 

Even though a political party with an explicit anti-immigrant program was elected 

into the Swedish parliament in the last election, the political mobilization is still 

weak. The explanation lies in a tradition of consensus-based decision-making which 

usually takes place behind the closed door. The public concerns reflected in the last 

elections, however, must not be underestimated. 

Swedish integration courses maintained its voluntary character. The activated 

welfare state deals with this trait as expected. To increase the incentives to 

participate, some changes regarding a financial carrot-and-stick approach were 

introduced. On the other hand, similar development did not happen in a question of 

participation in a course – legal status of immigrant nexus. 

The first evaluations point out that the actual results did not meet the expectations. 

Further changes were, thus, suggested regarding both state institution and 

immigrants. In order to improve the whole system, cooperation among 

municipalities, Public Employment Office and other institutions of the state must get 

improved. More incentives for immigrants should be brought to the fore as well. 
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Přílohy 
 

Příloha č. 1: Různé kategorie lidí v procesu migrace (tabulka) 

Občané Obyvatelé Heilóti 

Občané narozením Držitelé jiného občanství Ilegální imigranti 

Občané naturalizací Úspěšní žadatelé o azyl Pracovníci bez dokumentů 

Etablovaní imigranti  Žadatelé o azyl 

Konvenční uprchlíci  Lidé, kterým vypršelo 

povolení k pobytu 

  Manuální dělníci vázaní 

na konkrétní projekt 

Zdroj: Robin Cohen, s. 150. 

 

Příloha č. 2: Etnická a národní integrace (graf) 

 

Zdroj: Jonathan Friedman & Kajsa Ekholm Friedman, s. 73. 
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Příloha č. 3: Vývoj počtu imigrantů a emigrantů mezi lety 1960-2012 (graf) 

 

Zdroj: SCB 

Příloha č. 4: Statistika imigrace za rok 2012 (tabulka) 

Občanství imigranta Počet imigrantů Podíl z celku (%) 

Švédsko 20 462 19,9 

Sýrie 4 730 4,6 

Afghánistán 4 667 4,5 

Somálsko 4 541 4,4 

Polsko 4 433 4,3 

Irák 3 579 3,5 

Dánsko 2 633 2,6 

Čína 2 453 2,4 

Thajsko 2 331 2,3 

Finsko 2 329 2,3 

Ostatní 50 895 49,9 

Celkově 103 059 100 

Zdroj: SCB 
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Příloha č. 5: Statistika žadatelů o azyl za rok 2012 (tabulka) 

Občanství žadatele o azyl Počet 

Sýrie 7 814 

Somálsko 5 644 

Afghánistán 4 755 

Srbsko 2 696 

Eritrea 2 356 

Bosna a Hercegovina 1 549 

Írán 1 529 

Albánie 1 490 

Ostatní 16 054 

Celkem 43 887 

Zdroj: Migrationsverket 

 

Příloha č. 6: Pracovní zapojení ve Švédsku a v cizině narozených mezi lety 1990-

2005 (graf) 

 

Zdroj: Jan-Paul Brekke & Tordis Borchgrevink, s. 31. 
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Příloha č. 7: Statistika nově příchozích v kontaktu s Úřadem práce (tabulka) 

Země narození Počet 

Somálsko 2 761 

Irák 1 514 

Eritrea 1 375 

Afghánistán 1 213 

Ostatní země 3 201 

Celkem 10 064 

Zdroj: Arbetsförmedlingen 

 

 


