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Abstrakt  

Diplomová práca sa venuje imigračným politikám členských štátov EÚ, konkrétne 

Nemecka, Švédska a Talianska, po roku 2000. Využitím metódy komparatívnej prípadovej 

štúdie sa snaží na základe porovnania imigračných politík troch skúmaných štátov určiť 

faktory, ktoré ovplyvňujú podobu imigračnej politiky štátu. Ďalším cieľom je odpovedať na 

otázku, čo determinuje úspešnosť konkrétnej imigračnej politiky. V tejto súvislosti je cieľom 

práce overiť nasledujúce dve hypotézy: (1) Europeizácia imigračnej politiky vedie k tomu, že 

politiky jednotlivých štátov sa navzájom približujú, no napriek tomu pretrvávajú rozdiely 

spôsobené špecifikami jednotlivých krajín. Spôsob, akým štát pristupuje k otázke imigrácie je 

pritom zásadnou mierou ovplyvnený nemateriálnymi faktormi, predovšetkým jeho chápaním 

vlastnej národnej identity a definíciou občianstva. a (2) Úspešnosť imigračnej politiky závisí 

do veľkej miery od toho, či stanovené ciele zohľadňujú limity liberálnej demokracie a 

liberálneho štátu vôbec. Dnešný národný štát nie je schopný kontrolovať všetok pohyb na 

svojom území a výrazne ovplyvniť tak globálny jav, akým je migrácia. Navyše, z faktu, že sa 

jedná o liberálny štát, vyplývajú aj určité záväzky a predpokladané správanie, najmä v 

súvislosti s dodržiavaním ľudských práv. Za účelom overenia prvej hypotézy porovnáva 

autorka tri skúmané štáty z hľadiska desiatich stanovených nezávislých premenných ako aj 

z hľadiska vývoja ich imigračných politík. Špeciálna pozornosť je venovaná vývoju a vplyvu 

imigračnej politiky EÚ. Výsledkom je v princípe potvrdenie platnosti Hypotézy 1 s tým, že 

popri definícii národnej identity a občianstva na tvorbu imigračnej politiky významne vplýva 

aj charakter štátu blahobytu a rozsah a charakter imigračných tokov, ktorým krajina čelí. Čo 

sa týka druhej hypotézy, ukazuje sa, že je potrebné ju rozšíriť. Nielen stanovené ciele, ale aj 

prijímané opatrenia musia zohľadňovať limity liberálnej demokracie a predovšetkým 



obmedzenia vyplývajúce z charakteru existujúcich imigračných tokov a spleti záujmov 

rôznych aktérov, ktorí ovplyvňujú prijímanie a implementáciu imigračnej politiky. 

 

Kľúčové slová 

Imigrácia, imigračná politika, Európska únia, europeizácia, Nemecko, Švédsko, 

Taliansko 

 

Abstract 

The thesis deals with immigration policies of EU member states, specifically 

Germany, Sweden and Italy, after year 2000. Using the method of comparative case study its 

goal is to identify factors that affect immigration policy of a state based on comparison of 

immigration policies of three examined countries. Another objective is to find out, what 

determines the success of a particular immigration policy. In this context, the work tries to 

verify the following two hypotheses: (1) The Europeanization of immigration policy leads to 

national policies getting more similar to each other, yet still differences persist that are 

caused by the particularities of each country. The way a state approaches the issue of 

immigration is to a substantial degree influenced by non-material factors, especially its 

understanding of the definition of its own national identity and citizenship. and (2) Success of 

an immigration policy largely depends on whether its objectives take into account the limits of 

liberal democracy and liberal state in general. Nowadays the nation-state is not able to 

control all the movement on its territory and thus significantly affect such a global 

phenomenon as migration. Moreover, status of a liberal state implies certain commitments 

and expected behaviour, particularly in relation to human rights. In order to verify the first 

hypothesis, author compares three countries in terms of set of ten independent variables and 

of the development of their immigration policies. Special attention is paid to the development 

and impact of EU immigration policy. Based on this comparison Hypothesis 1 is in principle 

validated. Additionally, however, we have to take into account that besides the definition of 

national identity and citizenship, immigration policy is influenced also by the nature of the 

welfare state and the extent and nature of immigration flows that a particular country faces. 

Regarding the second hypothesis, there seems to be a need to extend it. Not only set goals, but 

also adopted measures must take into account the limits of liberal democracy and above all 

restrictions stemming from the character of existing immigration flows and the interests of 

different stakeholders, who influence adoption and implementation of immigration policies. 
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ÚVOD 

 

Po druhej svetovej vojne nastalo v západnej Európe obdobie hospodárskeho rastu 

a prosperity. To spolu s absenciou vojenského konfliktu v tejto časti kontinentu od roku 1945 

viedlo k tomu, že sa západoeurópske štáty stali vyhľadávanými destináciami migrantov 

z celého sveta. Väčšina z najvýznamnejších európskych cieľových krajín imigrantov sa stala 

postupom času členmi ES, resp. EÚ. Aj tie členské štáty, ktoré boli ešte v období po druhej 

svetovej vojne zdrojom emigrácie do ekonomicky vyspelejších krajín ES, sa najmä od druhej 

polovice sedemdesiatych rokov stali cieľovými destináciami imigrantov z tretích krajín.  

Dnes sa členské štáty musia vyrovnať s príchodom takmer 4 miliónov osôb ročne. 

(Eurostat 2012d) V roku 2009 predstavovala čistá imigrácia do krajín EÚ 857 000 osôb, čo 

zodpovedalo 63% populačného rastu. (EK 2011a: 1) To jasne naznačuje, akou významnou 

témou je imigrácia a jej riadenie na celoeurópskej úrovni. Nedá sa pritom predpokladať, že by 

sa to v budúcnosti zmenilo, skôr naopak. Trend EÚ ako prijímateľa imigrantov kontinuálne 

pokračoval a pokračuje a pozerajúc sa na historický vývoj krajín ako Taliansko či Španielsko, 

ktoré boli pri svojom vstupe tiež vysielajúcimi krajinami migrantov, možno predpokladať, že 

aj imigrácia do členských štátov, ktoré vstúpili do Únie v rokoch 2004 a 2007, bude mať skôr 

rastúcu tendenciu; predpokladajúc, že ich hospodársky a sociálny rozvoj bude naďalej 

pokračovať. 

Oblasť imigračnej politiky tak presahuje vnútroštátnu rovinu a stáva sa témou 

celoeurópskeho rozsahu s významnou pozíciou v rámci zahraničnej politiky ako takej. To 

súvisí nielen s rozvojom imigračnej politiky EÚ a spoluprácou členských štátov. Imigračná 

politika zároveň zohráva úlohu vo vzťahu krajín EÚ s tretími krajinami. Príkladom môžu byť 

readmisné dohody, ktoré sú uzavierané na bilaterálnej i multilaterálnej úrovni, ale aj rámcové 

dohody o spolupráci, ktoré často podmieňujú rozvojovú asistenciu práve spoluprácou 

v oblasti imigrácie. (Guiradon, Lahav eds. 2006: 17) Navyše, vzhľadom na rozdelenie zdrojov 

vo svete a aktuálny demografický vývoj
1
 sa imigračná politika stáva aj faktorom 

ovplyvňujúcim globálne vzťahy medzi rozvinutými a rozvojovými štátmi. V súčasnosti je 

svet z hľadiska životnej úrovne rozdelený na bohaté štáty, ktoré sa nachádzajú prevažne 

                                                 
1
 Predpokladá sa, že populácia EÚ narastie z takmer 501 miliónov v roku 2010 na 520 miliónov v roku 2035, 

aby následne klesla na 505 miliónov v roku 2060. Navyše, v roku 2060 sa očakáva, že na každú osobu vo veku 

65 rokov a viac bude pripadať len 1,6 až 1,7 osôb v produktívnom veku (20 až 64 rokov). V roku 2010 to bolo 

ešte 3,5 osôb. (EK 2011a: 1) 
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v Európe a severnej Amerike a rozvojové krajiny s výrazne nižšou životnou úrovňou. Tie 

disponujú na jednej strane omnoho menšími zdrojmi, no sú domovom väčšiny svetovej 

populácie. Vzhľadom na to, že vyspelé štáty dnes zápasia s nízkou pôrodnosťou, sa bude tento 

trend, keď menšina svetovej populácie disponuje väčšinou zdrojov, v budúcnosti ešte 

prehlbovať.
2
 Je ale ťažko predstaviteľné, či už z morálneho, alebo z praktického hľadiska, že 

menšina bohatých štátov bude dlhodobo schopná zabrániť obyvateľom rozvojových krajín vo 

vstupe na svoje územie. Toto všetko sú dôvody, prečo sú tvorba a fungovanie imigračnej 

politiky relevantnými výskumnými otázkami, keďže na to, aby bolo možné zamýšľať sa nad 

jej ďalšími efektmi, je nevyhnutné poznať faktory, ktoré ovplyvňujú jej tvorbu a úspešnosť. 

Ako sa pokúsim ukázať aj v tejto práci, budovanie pevnosti Európa
3
 je krátkozrakým 

riešením a omnoho predvídavejšie by bolo prijatie takých politík, ktoré by dokázali imigráciu 

efektívne riadiť. 

Prvým krokom pre definovanie takýchto politík je práve určenie faktorov, ktoré 

imigračnú politiku štátov ovplyvňujú. V kontexte EÚ je zásadnou otázkou, do akej miery 

dochádza k zbližovaniu národných imigračných politík členských štátov. Imigračná politika je 

špecifickou sférou politiky, keďže ako taká úzko súvisí so základnými atribútmi suverénneho 

štátu a jeho právom kontrolovať pohyb osôb na svojom území a určovať, komu bude 

umožnený vstup na toto územie a komu nie. Navyše, imigračná politika sa dotýka aj oblastí 

ako národná identita a jej definícia a je intenzívne vnímaná aj zo strany verejnosti. To všetko 

sú faktory, ktoré ju na prvý pohľad nepredurčujú na to, aby sa stala nielen oblasťou 

intenzívnej spolupráce členských štátov, ale zároveň oblasťou, v rámci ktorej je signifikantný 

počet politík prijímaný na úrovni EÚ. Napriek tomu ale komunitarizácia tejto politiky nastáva 

a možno ju označiť za jedno z najvýznamnejších „rozšírení úloh“ EÚ, ktoré sa udiali 

v poslednom období. Imigračná politika bola totiž tradične považovaná za jednu z oblastí, kde 

je spoločný európsky postup najmenej pravdepodobný. (Ette, Faist 2007) Rozvoj imigračnej 

politiky na úrovni EÚ implikuje, že politiky členských štátov sa budú približovať, no, na 

druhej strane, stále sú tu aj ďalšie faktory, ktoré ovplyvňujú ich podobu. Aby som ich 

identifikovala, rozhodla som sa pre komparatívnu prípadovú štúdiu troch krajín – Nemecka, 

                                                 
2
 OSN predpokladá, že v roku 2050 bude na Zemi žiť 9,3 miliardy ľudí. Z toho len niečo cez  1,3 miliardy bude 

žiť v regiónoch s vyšším stupňom rozvoja. (UN 2011)  

3
 Pojem „pevnosť Európa“ (v angličtine fortress Europe, v nemčine Festung Europa) sa pôvodne používal počas 

druhej svetovej vojny na označenie Nemeckom okupovanej časti Európy. V dnešnej dobe je ale spájaný 

s európskou imigračnou politikou a zdôrazňuje jej reštriktívny aspekt.  



3 

 

Švédska a Talianska. Tieto tri krajiny som si zvolila, pretože sa jedná o tri členské štáty EÚ, 

ktoré sú už dlhšiu dobu cieľovými krajinami imigrácie, no ich prístupy k imigračnej politike 

sú odlišné. Švédsko bolo tradične považované za reprezentanta multikulturalizmu a jeho 

prístup k imigračnej politike dnes možno označiť za jeden z najliberálnejších v rámci EÚ. 

(OECD 2011: 11) Na druhej strane stojí imigračná politika Talianska, ktorá je považovaná za 

pomerne represívnu s obmedzenými možnosťami legálnej imigrácie založenej na systéme 

kvót ako aj limitovanou perspektívou pre usadenie sa imigrantov. Nemecko stojí v rámci 

svojho prístupu niekde medzi týmito dvoma štátmi. Známe je predovšetkým svojím systémom 

pracovnej imigrácie z päťdesiatych a šesťdesiatych rokov, kedy do krajiny prichádzali tzv. 

hosťujúci pracovníci (Gastarbeiter). Dnes je prístup Nemecka k imigrácii pomerne obozretný. 

Na jednej strane nevyužíva systém kvót ako Taliansko, no na strane druhej tu dochádza 

k značným obmedzeniam možnosti vstupu imigrantov na nemecké územie, predovšetkým 

v prípade nekvalifikovanej pracovnej sily. Tieto tri krajiny by mali teda predstavovať 

pomerne reprezentatívnu vzorku rôznych prístupov k imigračnej politike.
4
 

Na základe porovnania imigračných politík Nemecka, Švédska a Talianska sa 

pokúsim odpovedať na nasledovné výskumné otázky: (1) Do akej miery vedie europeizácia 

imigračnej politiky k zbližovaniu politík členských štátov a do akej miery, naopak, 

pretrvávajú odlišnosti medzi krajinami? Ktoré faktory sú pri tvorbe imigračných politík 

kľúčové? Sú dôležitejšie materiálne alebo nemateriálne faktory?  a (2) Ktoré faktory vplývajú 

na úspešnosť jednotlivých politík (z hľadiska porovnania stanovených cieľov a výsledkov)? 

Akými zásadami by sa mal štát riadiť pri vytváraní imigračnej politiky, aby táto v maximálnej 

možnej miere naplňovala ním stanovené ciele?  

Mojím cieľom pritom bude overiť platnosť dvoch hypotéz, ktoré som si stanovila. 

Hypotéza 1: Europeizácia imigračnej politiky vedie k tomu, že politiky jednotlivých 

štátov sa navzájom približujú, no napriek tomu pretrvávajú rozdiely spôsobené špecifikami 

jednotlivých krajín. Spôsob, akým štát pristupuje k otázke imigrácie je pritom zásadnou 

                                                 
4
 V rámci Baldwin-Edwardsovho rozdelenia typov imigračných režimov v Európe reprezentujú Nemecko, 

Švédsko a Taliansko tri rôzne typy. Taliansko predstavuje stredomorský typ s históriou emigrácie a zlou 

imigračnou infraštruktúrou. Kontinentálny typ charakteristický striktnou kontrolou imigrácie a systémom 

hosťujúcich pracovníkov zodpovedá nemeckému a škandinávsky, ktorý sa vyznačuje liberálnou imigračnou 

politikou, švédskemu príkladu. Štvrtým existujúcim typom je liberálny britský model ovplyvnený koloniálnou 

minulosťou krajiny. (Hjerm 1998: 455) 
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mierou ovplyvnený nemateriálnymi faktormi, predovšetkým jeho chápaním vlastnej národnej 

identity a definíciou občianstva. 

Hypotéza 2: Úspešnosť imigračnej politiky závisí do veľkej miery od toho, či 

stanovené ciele zohľadňujú limity liberálnej demokracie a liberálneho štátu vôbec. Dnešný 

národný štát nie je schopný kontrolovať všetok pohyb na svojom území a výrazne ovplyvniť 

tak globálny jav, akým je migrácia. Navyše, z faktu, že sa jedná o liberálny štát, vyplývajú aj 

určité záväzky a predpokladané správanie, najmä v súvislosti s dodržiavaním ľudských práv. 

Čo sa týka štruktúry práce, po nasledujúcej kapitole, v ktorej sa vyjadrím 

k teoretickým východiskám práce, použitej metodológii a skúmaným premenným, sa budem 

venovať vývoju imigračnej politiky EÚ, predovšetkým najvýznamnejším legislatívnym 

opatreniam prijatým v tejto oblasti. Následne sa budem jednotlivo zaoberať imigračnými 

politikami Nemecka, Švédska a Talianska. V každom prípade najskôr popíšem situáciu 

v rámci sledovaných premenných
5
 a následne sa zameriam na vývoj imigračnej politiky 

konkrétneho štátu s dôrazom na obdobie po roku 2000. Tieto informácie mi v ďalšej kapitole 

umožnia uskutočniť porovnanie imigračných politík troch sledovaných štátov. A to jednak 

z obsahového hľadiska ako aj z hľadiska sledovaných premenných. Na základe toho potvrdím 

či vyvrátim predpoklady Hypotézy 1. Potom sa zameriam na otázku úspešnosti imigračných 

politík Nemecka, Švédska a Talianska, pričom najskôr popíšem ciele jednotlivých krajín 

v tejto oblasti a následne zhodnotím úspešnosť ich plnenia, čo mi umožní overiť platnosť 

hypotézy 2. Vychádzajúc z takto získaných poznatkov sa pokúsim zhrnúť základné princípy, 

ktorými by sa imigračná politika štátu mala riadiť, aby bola úspešná. V záverečnej kapitole 

zhrniem získané poznatky a výsledky práce a zamyslím sa nad perspektívami imigračných 

politík členských štátov ako aj EÚ ako celku do budúcnosti. 

Vzhľadom na to, že oblasť imigračných politík je na úrovni národných štátov ako aj 

na úrovni EÚ veľmi dynamická, spočíva jeden z prínosov práce v aktualizácii poznatkov 

o imigračných politikách troch vybraných štátov a EÚ. V súvislosti s úrovňou EÚ je 

významné, že europeizácia tu nie je skúmaná samostatne, ale spolu s ďalšími faktormi 

vplývajúcimi na tvorbu imigračnej politiky členských štátov, vďaka čomu je možné určiť 

mieru jej vplyvu v kontexte ďalších premenných. To zároveň umožňuje načrtnúť perspektívu 

                                                 
5
 Z tohto prehľadu vynechám premennú „liberálna ústava“, keďže všetky štáty považujem za štáty s liberálnou 

ústavou a premennú „imigračná politika EÚ a europeizácia“, keďže imigračnej politike EÚ sa venujem 

v samostatnej kapitole a jej pôsobením na národné imigračné politiky sa zaoberám v prehľade ich vývoja po 

roku 2000. 
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ďalšieho vývoja imigračnej politiky EÚ ako aj europeizácie národných politík. Zároveň tak 

získavame možnosť zamyslieť sa nad reálnou schopnosťou EÚ ovplyvňovať politiky 

členských štátov v tak citlivej oblasti, akou je imigrácia. Definícia ďalších premenných, ktoré 

zahŕňajú externé aj interné faktory, umožňuje komplexný pohľad na tvorbu imigračných 

politík a vďaka porovnaniu týchto faktorov medzi jednotlivými štátmi je možné determinovať 

ich reálnu dôležitosť v rámci tvorby imigračnej politiky. Prínosom práce je aj overenie 

aktuálnej platnosti convergence hypothesis pre členské štáty EÚ. Práca ponúka tiež určitý 

návod pre tvorbu imigračnej politiky, keďže definuje faktory ovplyvňujúce jej úspešnosť ako 

aj princípy, ktorými by sa štáty pri jej tvorbe mali riadiť. Hlavným cieľom tejto práce je 

poskytnúť súhrnný pohľad na imigračné politiky troch skúmaných štátov v kontexte ich 

členstva v EÚ, čo, ako ukáže nasledujúci prehľad literatúry k tejto téme, vonkoncom nie je 

v tejto oblasti výskumu samozrejmé. Navyše, popri opise podoby imigračných politík 

skúmaných štátov ponúkne aj analýzu faktorov, ktoré túto ich podobu determinujú. 

Vo všeobecnosti možno povedať, že v literatúre venujúcej sa problematike imigrácie 

stále prevláda sociologický pohľad, ktorý vidí možnosť štátov kontrolovať imigráciu do 

značnej miery skepticky. To môže byť aj dôvod, prečo sa mnoho prác zaoberá skôr opisom 

opatrení prijatých v rámci imigračnej politiky. Mnohé takéto práce ponúkajú veľmi rozsiahle 

a užitočné informácie. Príkladom je štúdia IOM z roku 2008 (IOM 2008), ktorá ponúka 

prehľad politík všetkých členských štátov v oblasti legálnej imigrácie, pričom sa zaoberá aj 

vplyvom EÚ na politiky jednotlivých krajín. Užitočné z hľadiska informácií o rôznych 

zložkách imigračnej politiky sú aj štúdie EMN, ktoré sa zaoberajú politikami všetkých štátov 

EÚ a sú tematicky rozdelené podľa jednotlivých oblastí politiky. (http://emn.intrasoft-

intl.com) Keďže, ako som už spomínala, imigračné politiky štátov prechádzajú pomerne 

dynamickým vývojom, sú najaktuálnejšie informácie k dispozícii spravidla v rámci štúdií 

publikovaných na internete, resp. na oficiálnych stránkach samotných vládnych inštitúcií 

zodpovedných za tvorbu imigračnej politiky. Všeobecne sa v literatúre príliš nestretneme s 

pomenovaním faktorov, ktoré ovplyvňujú tvorbu imigračnej politiky. Keď, tak najčastejšie sa 

hovorí o vplyve verejnej mienky a snahe politikov prispôsobiť svoju rétoriku postojom 

verejnosti, prípadne je ako hlavný faktor ovplyvňujúci imigračnú politiku videná samotná 

imigrácia. (napr. Luft 2009: 301; Castles, Miller 2009)  

Istú výnimku v rámci tohto trendu predstavuje publikácia Immigration policy in 

Europe: the politics of control, ktorej editormi sú Virginie Guiraudon a Gallya Lahav. Štúdie 

obsiahnuté v knihe sa zaoberajú formuláciou a implementáciou imigračnej politiky ako aj jej 
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medzinárodnou dimenziou. V úvode Guiradon a Lahav uvádzajú, že zatiaľ čo v minulosti 

prevládal v literatúre názor, že imigračné politiky sú determinované predovšetkým 

exogénnymi faktormi, najmä samotnou štruktúrou imigračných tokov, v skutočnosti 

zohrávajú interné faktory rovnako dôležitú, ak nie dôležitejšiu, úlohu. (Guiradon, Lahav eds. 

2006: 18) Z týchto interných faktorov spomínajú aktérov ako sú záujmové skupiny, súdy, 

etnické skupiny, odborové organizácie, policajné zložky, miestni a regionálni aktéri 

a súkromní aktéri. (Guiradon, Lahav eds. 2006: 7) V súvislosti s vplyvom verejnej mienky 

uvádzajú, že verejná mienka nie je tak vyhranená proti imigrácii, ako sa často predpokladá, a 

že reštriktívne politiky sú spravidla iniciované viac štátmi ako verejnosťou. (Guiradon, Lahav 

eds. 2006: 13) Vychádzajú z toho, že politickí aktéri sa musia pri tvorbe imigračnej politiky 

vyrovnať s často protichodnými tlakmi a tvrdia, že inštitucionálne usporiadanie krajiny môže 

mať vplyv na podobu imigračnej politiky. Príkladom je faktor priamej demokracie vo 

Švajčiarsku či silnej roly súdnictva v Nemecku. (Guiradon, Lahav eds. 2006: 8 - 9) (Tabuľky 

1 a 2, Príloha 1) V súvislosti so spoluprácou v rámci EÚ podotýkajú, že medzinárodné 

organizácie môžu legitimovať rolu určitých aktérov, ktorí preferujú politiku kontroly. Ako 

príklad spomínajú práve fakt, že rôzne domáce kontexty v členských štátoch generujú 

protekcionistické politiky na úrovni EÚ. (Guiradon, Lahav eds. 2006: 7) 

Stephen Castles a Mark Miller sa vo svojej knihe The Age of Migration zaoberajú 

globálnymi migračnými tokmi. V súvislosti s tvorbou imigračnej politiky zdôrazňujú, že 

akákoľvek imigračná politika, ktorá chce byť úspešná, musí od začiatku akceptovať 

perspektívu usadenia sa etnických skupín na území štátu. Základom je podľa nich chápanie 

príčin a dynamiky medzinárodnej migrácie. Bez toho je politika odsúdená k neúspechu. 

(Castles, Miller 2009: 300) Castles, Schierup a Hansen upozorňujú, že tieto migračné pohyby, 

ktoré smerujú do svetových mocenských a ekonomických centier, sú čiastočne týmito 

centrami vyvolávané.
6
 (Castles, Hansen, Schierup 2006: 5) Imigračnú politiku európskych 

štátov vnímajú v kontexte tzv. duálnej krízy – čo je kríza štátu blahobytu a kríza národa. 

(Castles, Hansen, Schierup 2006: 4) Nárast reštriktívnosti imigračnej politiky vidia autori ako 

problém demokracie a zároveň politickej ekonómie. To vychádza z prijatia neoliberálnych 

politík v hospodárskej oblasti väčšinou európskych štátov, ktoré viedlo k prehĺbeniu krízy 

demokratickej legitimity a umožnilo nárast anti-imigrantských nálad. (Castles, Hansen, 

Schierup 2006: 267) V knihe sa autori venujú aj nemeckej imigračnej politike, pri ktorej 

                                                 
6
 Už v roku 1993 upozornil Manuel Castells, že EÚ sa musí vyrovnať s prechodom k multietnickej spoločnosti, 

ktorej vznik vychádza z rovnakých základov ako existujúca globálna ekonomika. (Castells 1992: 7) 
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poukazujú na značnú nekoherentnosť.
7
 Príčinu tohto stavu vidia v tom, že potrebné zásadné 

reformy sú ťažko presaditeľné, čo vedie k prijímaniu čiastkových riešení. (Castles, Hansen, 

Schierup 2006: 162) Zároveň uvádzajú, že v Nemecku dochádza súčasne ku kríze sociálneho 

štátu a k akceptácii, že krajina je krajinou imigrácie. (Castles, Hansen, Schierup 2006: 138) 

V súvislosti s imigračnou politikou Švédska podotýkajú, že tu existuje dilema medzi 

integráciou a imigráciou, keďže zlepšovanie podmienok a rozširovanie práv pre imigrantov, 

ktorí už vo Švédsku sú, spravidla zároveň znamená sťaženie prístupu pre tých, čo prichádzajú. 

(Castles, Hansen, Schierup 2006: 219) Vo svojej analýze talianskej imigračnej politiky 

zdôrazňujú úlohu sociálneho systému v tvorbe imigračnej politiky ako aj úlohu regiónov pri 

jej implementácii. (Castles, Hansen, Schierup 2006: 165, 168)    

Craig Parsons a Timothy Smeeding sú editormi knihy Immigration and the 

Transformation of Europe, v ktorej sa venujú charakteristikám imigračných tokov 

smerujúcich do Európy. Imigrácia je vnímaná v kontexte demografickej a socioekonomickej 

krízy. (Parsons, Smeeding eds. 2006: 11) V súvislosti s imigračnou politikou EÚ označujú 

autori autoritu EÚ v oblasti imigrácie síce za signifikantnú, no zostáva podľa nich prevažne 

faktorom do budúcnosti. (Parsons, Smeeding eds. 2006: 20) Za hlavné problémy pre 

zvládanie imigrácie v rámci EÚ sú považované etnocentrické národné identity, existencia 

etablovaných menšín a kvázi federálna vláda. (Parsons, Smeeding eds. 2006: 27) Zároveň 

poukazujú na to, že prevláda názor, že príliš liberálne politiky vedú k nadmernému počtu 

žiadateľov. (Parsons, Smeeding 2006: 447) V súvislosti s rozvojom európskej imigračnej 

politiky Dietmar Herz argumentuje, že rozvojom určitých vzorcov spolupráce medzi 

vládnymi aktérmi z jednotlivých členských štátov vzniká priestor na približovanie sa ich 

postojov, čo zjednodušuje prijímanie rozhodnutí na úrovni EÚ. Ďalším efektom je 

konvergencia politík aj na národnej úrovni, a to práve vďaka tomu, že osoby zodpovedné za 

ich tvorbu formulujú svoje postoje v interakcii s kolegami z ďalších členských štátov. (Herz 

2006: 235 - 236) Základným predpokladom teda je, že úzka medzivládna spolupráca vedie k 

väčšej miere europeizácie. (Herz 2006: 240) Medzivládny charakter spolupráce tým pádom 

nemusí byť v rozpore s rozvojom europeizácie. (Herz 2006: 242)  

                                                 
7
 Tá je kritizovaná aj ďalšími autormi, napr. Ritou Süssmuth. (Süssmuth 2009: 2, 10) Tamara Jacoby tu vidí aj 

možnú príčinu, prečo Nemecko nie je schopné prilákať dostatok kvalifikovaných pracovníkov. Ďalším dôvodom 

môže byť, že nie je jasné, čo je vlastne tým faktorom, ktorý dokáže primäť zahraničnú kvalifikovanú pracovnú 

silu k príchodu do krajiny. (Jacoby 2011) 



8 

 

Viacero autorov vníma proces sekuritizácie v oblasti imigrácie, ktorý je spájaný 

predovšetkým s teroristickými útokmi z 11. septembra 2001 a následnou vojnou proti 

terorizmu. (Castles, Miller 2009: 207; Herz 2006: 241; Johnson-Arthur, Valchars 2011: 179; 

van Dijk 2010: 195; Angenendt, Kruse, Orren 2003: 133) Posun k reštriktívnosti a intolerancii 

považuje za jeden z dvoch hlavných spoločných znakov imigračných politík štátov EÚ aj 

Fiorella Dell’Ollio. Druhým je, že imigračné politiky sa riadia potrebami trhu. Tým pádom sú 

hlavnými kategóriami pracovných imigrantov tí, ktorí sú potrební na vyplnenie medzery na 

trhu práce. (Dell’Ollio 2004: 112) V súvislosti s existenciou občianstva EÚ sa viackrát 

v literatúre spomína, že týmto spôsobom vznikajú v členských štátoch dve kategórie 

cudzincov – tí privilegovaní z krajín EÚ a ostatní, ktorých postavenie nie je tak výhodné. 

(Castles, Miller 2009: 199; Aja 2009: 378; Johnson-Arthur, Valchars 2011: 183) 

Eliseo Aja sa zamýšľa nad vývojom postavenia imigrantov z hľadiska práv. Tvrdí, že 

štáty začali imigrantom postupom času garantovať sociálne práva okrem iného aj preto, aby 

zabránili dumpingu z ich strany. Pri politických právach ale podobný vývoj nenastal. (Aja 

2009: 359) To vychádza zjavne z toho, že definícia národa predpokladá, že cudzinci 

nezdieľajú jeho záujmy. (Aja 2009: 361) 

Roderick Parkes uskutočnil rozsiahlu analýzu európskeho zákonodarstva v oblasti 

imigrácie od Amsterdamskej až po Lisabonskú zmluvu. V súvislosti s úpravami obsiahnutými 

v tej posledne menovanej Parkes uvádza, že aj keď pôvodným cieľom Lisabonskej zmluvy 

bolo zefektívnenie a zrýchlenie rozhodovacieho procesu, posilnením Európskeho 

parlamentu, zmenou hlasovania v Rade ako aj otvorenou otázkou zahranično-politických 

štruktúr EÚ bol vytvorený skôr priestor na zostrenie sporov medzi jednotlivými aktérmi. 

(Parkes 2010: 157) Zároveň zdôrazňuje fakt, že migranti sú ľudské bytosti a ich správanie 

tým pádom nemožno predvídať s absolútnou istotou, čo znižuje schopnosť štátov riadiť 

imigráciu. (Parkes 2010: 174) Tiež spomína, že v rámci imigračnej politiky EÚ došlo k tomu, 

že štáty s vyššími štandardmi prispeli k zvýšeniu štandardov v ostatných krajinách. To 

vyplývalo aj z faktu, že sa kvôli svojmu liberálnemu prístupu nechceli stať dominantným 

cieľom imigrantov prichádzajúcich do EÚ. (Parkes 2010: 175) 

Andrea Baršová a Pavol Barša prinášajú v knihe Přistěhovalectví a liberální stát 

rozsiahlu analýzu prisťahovaleckých politík, pričom sa zameriavajú okrem iného aj na 

Nemecko a tiež na politiku na úrovni EÚ. V súvislosti s politikou EÚ upozorňujú na kontrast 

medzi nízkou mierou komunitarizácie imigračnej politiky, najmä v oblasti pracovnej 

imigrácie, a pomerne rozsiahlou komunitarizáciou azylovej politiky. Tá je podľa nich 
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umožnená existenciou záväzných medzinárodných právnych noriem v oblasti ľudských práv. 

Na druhej strane prekážkou pre užšiu spoluprácu v oblasti imigračnej politiky je snaha štátov 

o uchovanie si suverenity, ale i fakt, že často čelia odlišnej kvalite i kvantite imigračných 

tokov. (Barša, Baršová 2005: 156) Z európskych krajín sa autori zaoberajú okrem Nemecka 

Veľkou Britániou a Francúzskom a dospeli k záveru, že dochádza k približovaniu sa 

imigračných politík týchto štátov. Tvrdia, že rozhodujúce príčiny tejto konvergencie treba 

hľadať inde než v europeizácii imigračných politík. Za hlavnú príčinu považujú zmenenú 

geopolitickú situáciu západnej Európy po roku 1989, reakciu na globalizáciu, starnutie 

populácie a krízu penzijných systémov. (Barša, Baršová 2005: 164) 

Čo sa týka literatúry venujúcej sa imigračným politikám Nemecka, Švédska a 

Talianska, všetky tri krajiny sú predmetom záujmu mnohých prác, čo vychádza z toho, že ich 

imigračné politiky po roku 2000 prešli zmenami a zaujímavým vývojom ako aj z faktu, že 

situácia v týchto štátoch je predmetom pozornosti na celoeurópskej úrovni. Ak sú štáty 

porovnávané s inými krajinami, často sú to krajiny, ktoré sú považované z hľadiska 

charakteru imigračnej politiky za podobné. Taliansko tak býva porovnávané so Španielskom 

či Gréckom a Švédsko so škandinávskymi krajinami. (Ambrosini, Triandafyllidoua 2011; 

Bochman et al. 2012; Calavita 2007a; Henry 2011) 

Stefan Luft vo svojej práci ponúka prehľad imigračnej aj integračnej politiky 

Nemecka. Jeho pohľad možno označiť skôr za konzervatívny, pričom prejavuje tiež určitú 

rezervovanosť k spolupráci na komunitárnej úrovni. (Luft 2009: 319) V súvislosti s kritikou, 

ktorú si Nemecko z niektorých strán vyslúžilo za to, že neumožňuje imigrantom z tretích 

krajín dvojité občianstvo, Luft upozorňuje na to, že logika dvojitého občianstva (teda 

ponechanie si občianstva krajiny pôvodu) je založená na etnickom vnímaní štátnej 

príslušnosti, teda presne na tom, čoho sa snaží Nemecko zbaviť. Rovnako zdôrazňuje, že 

občianstvu je venovaná neprimeraná pozornosť, keďže jeho zisk je skôr formálnym statusom, 

ale nemení skutočnú pozíciu imigranta v spoločnosti a nerieši problémy ako napr. 

diskriminácia či nízky ľudský kapitál. (Luft 2009: 336 - 337) Namiesto lákania 

vysokokvalifikovanej pracovnej sily zo zahraničia by podľa Lufta malo Nemecko zaistiť 

kvalifikáciu tej pracovnej sily, ktorá už v krajine je. (Luft 2009: 354) Poukazuje aj na to, že 

napriek nemeckým skúsenostiam s politikou hosťujúcich pracovníkov sa dnes na úrovni EÚ 

aj medzinárodných organizácií hovorí o cirkulárnej migrácii ako odporúčanom a 

vyhovujúcom riešení. (Luft 2009: 301) Viacero autorov venujúcich sa nemeckej imigračnej 

politike spomína federálnu štruktúru nemeckého štátu ako významný faktor ovplyvňujúci 
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tvorbu a implementáciu politiky. (Castles, Hansen, Schierup 2006: 143; Oldman 2005: 94; 

Luft 2009: 314) Ako som už spomínala, hlavný znak nemeckej imigračnej politiky, na ktorom 

sa väčšina autorov zhodne, je jej značná fragmentovanosť. 

Švédska imigračná politika je spravidla vnímaná ako liberálna, aj keď mnohí autori 

poukazujú aj na nárast anti-imigrantských postojov v krajine. Napríklad Marie Henry uvádza, 

že je možné, že nárast pravicového populizmu, ktorý sa prejavil v roku 2010 zvolením krajne 

pravicových Švédskych demokratov do parlamentu, môže poviesť k spomaleniu alebo 

zastaveniu rozvoja európskej imigračnej politiky. (Henry 2011: 7) Oldman identifikuje vo 

švédskom prípade dve tradície imigračnej politiky – tradíciu rešpektu k ľudským právam, v 

rámci ktorej imigranti požívali do veľkej miery rovnaké práva ako domáci obyvatelia a 

tradíciu stavania švédskych záujmov na prvé miesto pri rozhodovaní o rozsahu imigrácie. 

(Oldman 2005: 51) Berndt Parusel sa venuje politike pracovnej imigrácie vo Švédsku 

a príčine toho, že aj napriek jednému z najliberálnejších európskych zákonov v tejto oblasti 

nezaznamenalo Švédsko od roku 2008 výrazný nárast pracovnej imigrácie. Za dôvod 

označuje jednak hospodársku krízu, no ako ďalej uvádza, príchod imigrantov je ovplyvnený 

aj faktormi ako jazyk krajiny, klimatické podmienky, očakávania o príjme, kultúra či 

personálne väzby. Rovnako je možné, že skutočný efekt zákona bude pozorovateľný až po 

niekoľkých rokoch. (Parusel 2010: 483, 487) Grete Bochman, Karin Borevi, Anniken 

Hagelund, Klaus Petersen a Heidi Vad Jønsson sa vo svojej knihe zaoberajú rozsiahlym 

popisom a analýzou švédskej imigračnej politiky od konca druhej svetovej vojny do roku 

2010. Vnímajú ju pritom v kontexte švédskeho štátu blahobytu i švédskej národnej identity. 

Švédska politika je podľa nich štruktúrovaná kombináciou multikulturalizmu a univerzálneho 

štátu blahobytu. (Bochman et al. 2012: 89) Zároveň ale uvádzajú, že o multikulturalizme 

nemožno hovoriť v plnej miere, keďže Švédsko sa od neho v osemdesiatych rokoch čiastočne 

odklonilo. Dôvodom boli obavy, že podpora etnických komunít môže ohroziť integráciu 

imigrantov do spoločnosti. (Bochman et al. 2012: 79) 

Texty venujúce sa talianskej imigračnej politike zdôrazňujú predovšetkým jej 

reštriktívny charakter, ktorý je vnímaný v zásade negatívne. V tejto súvislosti je veľká 

pozornosť venovaná politike boja proti nelegálnej imigrácii. Anna Cento Bull kritizuje 

taliansky prístup s tým, že reštriktívna politika tlačí imigrantov do ilegality. (Cento Bull 2010: 

427) Andrej Zaslove vidí prijímanie reštriktívnych opatrení ako prejav strachu z ohrozenia 

talianskej národnej identity. (Zaslove 2004: 113) Anna Triandafyllidoua a Maurizio 

Ambrosini kritizujú, že politika voči imigrantom je sprísňovaná bez postupu voči šedej 
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ekonomike, ktorá je na ich práci postavená.
8
 (Ambrosini, Triandafyllidoua 2011: 265) Prístup 

talianska k nelegálnej imigrácii je oboma autormi vnímaný ako kontraproduktívny a prehnane 

reštriktívny. Kitty Calavita kritizuje systematickú marginalizáciu imigrantov zo strany 

talianskeho zákonodarstva. (Calavita 2007a: 96) Aj najambicióznejšie imigračné politiky sú 

tak sabotované samotnou legislatívou. (Calavita 2007a: 106) Anna Triandafyllidou hodnotí 

taliansku imigračnú politiku ako reaktívnu a nekoherentnú. Imigrácia je podľa nej videná ako 

nutné zlo. (Triandafyllidou 2007: 83) Claudia Finotelli a Giuseppe Sciortino ale uvádzajú, že 

Taliansko je jednou z mála krajín, ktorá otvorene uznáva potrebu aktívnej politiky regulujúcej 

vstup cudzincov na územie štátu. (Finotelli, Sciortino 2009: 121) Podobne ako ich kolegovia 

ale kritizujú celkový taliansky prístup k imigrácii a vidia problém ilegálnej imigrácie ako 

štrukturálny problém, ktorý vyplýva z organizácie talianskej spoločnosti. (Finotelli, Sciortino 

2009: 127) Bruno Nascimbene sa venuje talianskej prisťahovaleckej a azylovej politike 

z hľadiska medzinárodného, európskeho a ústavného práva, pričom prináša podrobný prehľad 

prijímaných opatrení a ich vývoja predovšetkým po roku 2000. (Nascimbene 2010) Aj 

v talianskom prípade poukazujú viacerí autori na priepasť medzi deklarovanými a reálnymi 

politikami.
9
 Kitty Calavita to pričíta tomu, že politici sa na jednej strane ostro vyjadrujú proti 

imigrantom na verejnosti, no zároveň si uvedomujú, že ich potrebujú z hľadiska pracovného 

trhu. Z tohto dôvodu nie sú úspešné nadmerne reštriktívne politiky, no nedarí sa 

implementovať ani tie viac liberálne. (Calavita 2004: 375 - 376) 

                                                 
8
 Že hlavný impulz nelegálnej imigrácie v Taliansku prichádza z prostredia šedej ekonomiky, tvrdia aj Castles 

a Miller. (Castles, Miller 2009: 111) 

9
 Policy gapu sa v súvislosti s imigračnými politikami venuje viacero autorov. Napr. aj už spomínaní Guiradon 

a Lahav. (Guiradon, Lahav eds. 2006) 
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1. TEORETICKÝ ÚVOD 

 

1.1 Definícia základných pojmov  

Medzinárodná migrácia – podľa definície UNESCO je medzinárodná migrácia 

chápaná ako teritoriálna relokácia osôb medzi národnými štátmi. Znamená prekročenie hraníc 

politickej jednotky na určitú minimálnu dobu. Zahŕňa pohyb utečencov, vysídlených osôb či 

ekonomických migrantov. Nepatrí sem teritoriálny pohyb, ktorý nevedie k zmene 

spoločenského ukotvenia jedinca ako napr. turizmus rovnako ako relokácia, v rámci ktorej je 

jedinec alebo skupina viac pasívnym objektom ako napr. organizovaný transfer utečencov 

z krajiny pôvodu do bezpečnej oblasti. (UNESCO 2011) 

Migračná politika – migračná politika je súbor niekoľkých politík, ktoré sa 

zaoberajú otázkami spojenými s prisťahovalectvom. Súhrnne možno hovoriť 

o prisťahovaleckej politike. Sem patrí imigračná politika, ktorej cieľom je regulovať vstup 

a pobyt cudzincov na území daného štátu. Ďalej je jej súčasťou integračná politika, ktorá sa 

zaoberá začleňovaním imigrantov do spoločnosti za účelom zachovania jej kohézie. Ďalšou 

zložkou migračnej politiky je azylová politika, ktorá stanovuje podmienky a postup pri 

udelení azylu. (Barša, Baršová 2005: 10 - 11) V rámci mojej práce sa zameriam primárne na 

imigračné politiky sledovaných štátov. 

Liberálna demokracia – Fareed Zakaria označuje za základné znaky liberálnej 

demokracie konanie slobodných a férových volieb, vládu zákona, deľbu moci a ochranu 

základných slobôd zhromažďovania, prejavu, viery a vlastníctva. (Zakaria 1997: 22) 

 

1.2 Používané koncepty 

Pri skúmaní a porovnávaní imigračných politík Nemecka, Švédska a Talianska 

budem využívať nasledujúce koncepty. Pre tieto koncepty som sa rozhodla, pretože 

zachytávajú aktuálne dianie v oblasti imigračnej politiky na celoeurópskej úrovni a s ich 

použitím by som teda mala byť schopná zhodnotiť platnosť hypotéz stanovených v úvode. 

Pri porovnávaní imigračných politík jednotlivých štátov bude kľúčová odpoveď na 

otázku, či postupom času dochádza k ich približovaniu, alebo naopak vzďaľovaniu. 

Convergence hypothesis (hypotéza konvergencie) tvrdí, že medzi jednotlivými štátmi, ktoré 

sú prijímateľmi imigrantov, dochádza v rámci politík prijímaných na kontrolu imigrácie, 

politík, ktoré majú zaistiť integráciu imigrantov ako aj postojov verejnosti k imigrácii 

a imigrantom ku konvergencii. (Cornelius et al. 2004: 4) Vo všetkých týchto oblastiach 
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budem politiky skúmaných štátov porovnávať, preto budem mať šancu stanoviť, do akej 

miery sa predpoklady tejto hypotézy na úrovni EÚ napĺňajú. Pri porovnávaní imigračných 

politík štátov EÚ je pritom jedným zo zásadných faktorov europeizácia. Tá označuje proces 

zmeny v národnej inštitucionálnej a politickej praxi, ktorý môže byť pričítaný európskej 

integrácii. (Hix, Goetz 2000: 27) Börzel ju definuje ako proces, ktorým sa oblasti domácej 

politiky stávajú stále viac predmetom rozhodovania a tvorby politík na úrovni EÚ. (Börzel 

1999: 574)  Zároveň však netreba zabúdať, že europeizácia je obojsmerným procesom, keďže 

nielen EÚ vplýva na politiky členských štátov, ale aj štáty ovplyvňujú politiky EÚ. (Howell 

2004: 3) 

O imigračnej politike na úrovni EÚ nemožno hovoriť bez uvedenia konceptu 

mnohoúrovňového vládnutia, ktorý nám poskytuje bližšiu predstavu o spôsobe 

rozhodovania na komunitárnej úrovni. Tento model bol navrhnutý Garym Marksom a Liesbet 

Hooghe. Marks a Hooghe tvrdia, že ak chceme získať komplexný obraz o rozhodovaní EÚ, 

nemôžeme sa zamerať len na vlády členských štátov, ale je potrebné zároveň vnímať 

jednotlivé európske inštitúcie ako autonómnych aktérov (popri ich vnímaní ako agentov 

národných vlád). Zároveň berú do úvahy fakt, že pri hľadaní kompromisov medzi štátmi 

logicky dochádza k tomu, že zatiaľ čo niektoré získajú, iné stratia. Čo je dôležité, tento model 

odmieta lineárne vnímanie jednotlivých arén rozhodovania, kde sub-národná je podriadená 

národnej atď., ale vidí ich ako vzájomne prepojené s interakciou prebiehajúcou medzi 

všetkými úrovňami súčasne. (Hooghe, Marks 2001: 3 - 4) 

Pri hodnotení imigračných politík sledovaných štátov je dôležité brať do úvahy gap 

hypothesis (hypotéza rozdielu), ktorá tvrdí, že medzi oficiálnymi imigračnými politikami 

a ich reálnymi výstupmi existujú v jednotlivých štátoch signifikantné rozdiely. (Cornelius et 

al. 2004: 4) 

Keďže všetky vybrané štáty sú liberálnymi demokraciami, nemožno pri ich štúdiu 

opomenúť isté špecifiká v politickom rozhodovaní, ktoré z toho vyplývajú. Liberálny 

paradox označuje situáciu, v ktorej sa liberálne demokracie ocitli po druhej svetovej vojne, 

keď sú medzinárodnými ekonomickými silami tlačené k väčšej otvorenosti, no medzinárodný 

systém štátov a domáce politické sily vytvárajú zároveň na štáty tlak na uzatváranie sa do 

seba. (Hollifield 2004: 3) Na jednej strane je tu teda tlak na liberalizáciu pohybu kapitálu, 

tovarov a služieb a na druhej tlak na obmedzenie pohybu pracovnej sily. Liberal state thesis 

(téza liberálneho štátu) ale predpokladá, že liberálny štát má v tomto smere ruky do istej 

miery zviazané. Keďže imigranti a cudzinci tu získali postupom času isté práva, je kapacita 
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štátu kontrolovať imigráciu obmedzená zákonmi a inštitúciami. To neznamená, že tieto práva 

nemôžu byť imigrantom odobrané, no v liberálnych demokraciách majú raz garantované 

práva tendenciu pretrvávať značnú dobu. James Hollifield tak oponuje pohľadu Garyho 

Freemana, podľa ktorého sú štáty tlačené k extenzívnym imigračným politikám silnými 

organizovanými záujmami bez ohľadu na postoj verejnej mienky a ekonomickú situáciu. 

(Brettell, Hollifield 2000: 150) 

Pri zamýšľaní sa nad schopnosťou štátu kontrolovať imigráciu je nutné brať do 

úvahy aj globalization thesis (globalizačná téza) Saskie Sassen, ktorá tvrdí, že štáty nie sú 

v medzinárodnom systéme hlavnými alebo unitárnymi aktérmi a migrácia je výsledkom 

procesu sociálnej a ekonomickej zmeny, nad ktorou majú len malú kontrolu. To vedie 

nevyhnutne k erózii štátnej suverenity a systému národných štátov. (Brettell, Hollifield 2000: 

174 - 175) V súvislosti s úrovňou EÚ je preto zaujímavé sledovať, do akej miery štáty na túto 

situáciu reagujú komunitarizáciou imigračnej politiky. 

Ďalším významným faktorom ovplyvňujúcim postoje štátov k imigrácii je tzv. 

duálna kríza.  Tá označuje krízu vyspelých európskych demokracií, ktorá sa prejavuje 

v dvoch rovinách – ako kríza štátu blahobytu a ako kríza národnej identity. (Castles et al. 

2006: 4 – 6) V tejto situácii možno logicky očakávať zostrenie postojov voči imigrantom, 

ktorí predstavujú ohrozenie oboch týchto oblastí.  

Nielen v súvislosti s udalosťami 11. septembra 2011, ale vo veľkej miere práve po 

tomto dátume, možno na celoeurópskej úrovni sledovať v oblasti imigračnej politiky proces 

tzv. sekuritizácie. Tento koncept bol vyvinutý kodanskou školou a označuje situáciu, keď 

prostredníctvom rečového aktu dôjde k presunu istej témy zo sféry politiky do sféry 

bezpečnosti. To umožňuje aktérom prijímať v tejto oblasti mimoriadne opatrenia, ktoré by 

boli za normálnych okolností neakceptovateľné. Jedná sa pritom o intersubjektívny proces, 

tzn. že sekuritizácia nejakej témy je podmienená verejnou akceptáciou príslušného rečového 

procesu. (Buzan, De Wilde, Wæver 1998: 24 - 25) 

V neposlednom rade nemôže žiadna práca, ktorá sa nejakým spôsobom zaoberá 

migračnými tokmi, opomenúť ani koncept push a pull faktorov. Ten predpokladá, že 

globálne migračné toky sú ovplyvnené push (z angličtiny odstrčiť) faktormi, ktoré pôsobia 

v krajine pôvodu a sú tým, čo podnecuje migranta k emigrácii a pull (z angličtiny ťahať alebo 
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priťahovať) faktormi prítomnými v cieľovej krajine. Tie predstavujú dôvody priťahujúce 

migranta do daného štátu.
10

 (Giddens 2006: 524) 

 

1.3. Zvolená metóda, druh a spôsob zberu dát 

V práci budem postupovať metódou komparatívnej prípadovej štúdie. Pre voľbu 

prípadov som využila Millovu metódu rozdielu. Nemecko, Taliansko a Švédsko sú krajiny, 

ktoré napriek spoločným východiskovým znakom – ide o liberálne demokracie a členské štáty 

EÚ, ktoré patria k častým cieľom imigrantov z tretích krajín
11

, teda krajín, ktoré nie sú členmi 

EÚ/EHP, vykazujú rozdiely vo svojich imigračných politikách. To vyplýva aj z ich 

geografickej polohy, ktorá, prirodzene, determinuje charakter imigračných tokov do tej ktorej 

krajiny, keďže Švédsko, Nemecko a Taliansko predstavujú zástupcov troch odlišných 

regiónov kontinentálnej Európy. Zároveň v týchto krajinách prebiehal odlišný vývoj 

migračných tokov, vzhľadom na to, že zatiaľ čo Taliansko bolo po druhej svetovej vojne dlho 

vysielajúcou krajinou, Nemecko a Švédsko patrili kontinuálne k prijímateľom prisťahovalcov. 

Spomenuté spoločné východiskové body však súčasne vytvárajú istý spoločný základný 

rámec politík skúmaných štátov. Preto považujem tieto prípady za vhodné na testovanie 

convergence hypothesis, keďže ich štúdium mi umožní určiť, či v rámci EÚ v otázke 

imigračných politík prevládajú dostredivé alebo odstredivé tendencie. 

Čo sa týka druhu dát, budem využívať kvalitatívne ako aj kvantitatívne dáta. Na ich 

získavanie budem využívať neobtrusívne spôsoby zberu dát. Zhromaždená dáta budem 

analyzovať formou obsahovej analýzy. Dáta budem čerpať jednak z primárnych zdrojov ako 

sú právne normy a ďalšie oficiálne dokumenty produkované vládami a štátnymi inštitúciami 

skúmaných štátov ako aj európskymi inštitúciami. Budem tiež využívať rôzne štatistické 

informácie poskytujúce prehľad o stave a vývoji migračných tokov v EÚ, či už z produkcie 

EÚ, členských štátov, alebo medzinárodných organizácií ako IOM. Informácie pre účely 

                                                 
10

 Push a pull faktory zároveň predstavujú značné zjednodušenie tak komplexného javu ako sú globálne 

migračné toky a z dnešného pohľadu nemožno súhlasiť s tým, že by vysvetlenie, ktoré ponúkajú, bolo 

vyčerpávajúce. (Giddens 2006: 524) Na druhej strane, ťažko spochybniť, že tieto faktory v krajinách skutočne 

pôsobia a zohrávajú pri rozhodovaní migrantov rolu. 

11
 Zatiaľ čo Nemecko patrí dlhodobo k štátom s najvyššou imigráciou, Taliansko zaznamenalo výrazný nárast 

a od roku 2000 sa podiel cudzincov na tamojšej populácii viac než strojnásobil. Príliv prisťahovalcov do Švédska 

je dlhodobo stabilný, aj keď výrazne nižší ako v prípade Nemecka. Na druhej strane, Švédsko predstavuje 

zaujímavý prípad z hľadiska svojho špecifického politického a sociálneho systému. (Coucil of Europe 2006, 

Eurostat 2011, Eurostat 2012g, Eurostat 2012i) (Tabuľky 27 až 29, s. 100 - 101) 
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mojej práce budem ďalej čerpať z rozsiahlych sekundárnych zdrojov, a to predovšetkým 

z odborných monografií a zborníkov ako aj z článkov v odborných časopisoch a štúdií. 

V neposlednom rade budem využívať aj mediálne výstupy k tejto téme.  

 

1.4 Použité premenné 

Hypotéza 1 

Závislou premennou je v tomto prípade imigračná politika. Pri jej skúmaní ma 

bude zaujímať jej formálna aj praktická stránka, teda ako oficiálne dokumenty, tak aktivity 

inštitúcií, ktoré sú za ňu zodpovedné. Zameriam sa pritom na to, či dochádza v súčasnosti (od 

roku 2000) k približovaniu alebo odďaľovaniu politík jednotlivých štátov. Ako indikátor tu 

bude slúžiť zhodnosť, resp. rozdielnosť prijímaných opatrení a používaných nástrojov ako aj 

cieľov jednotlivých politík. Keďže predpokladám, že nezávislé premenné, v ktorých štáty 

vykazujú zhodu, vedú k podobným politikám a naopak, budem následne schopná určiť, ktoré 

z nich majú kľúčový vplyv na podobu imigračnej politiky štátu. 

Na základe štúdia odbornej literatúry som zvolila nasledujúce nezávislé premenné: 

• Europeizácia, Imigračná politika EÚ – súbor právne záväzných aj nezáväzných 

aktov jednotlivých inštitúcií EÚ (predovšetkým ER, EK, Rady ministrov a EP), ktoré sa 

dotýkajú imigračnej politiky členských štátov. V súvislosti s procesom europeizácie ma bude 

zaujímať, do akej miery došlo v sledovanom období k rozšíreniu právomocí EÚ v oblasti 

imigračnej politiky a teda, či nastal v tomto smere nárast alebo pokles. Predpokladám pritom, 

že väčšia europeizácia vedie k výraznejšiemu približovaniu imigračných politík. 

• Definícia národnej identity – definíciou samého seba a svojej politickej obce daný 

štát zároveň definuje, ktorých aktérov vníma ako externých a ktorých ako interných (who’s in 

and who’s out). Pri definícii národa vychádzam z kategorizácie Andrey Baršovej a Pavla 

Baršu, ktorí rozlišujú štyri ideálne typy národa na základe dvoch protikladov.  

 

Schéma 1: Štyri modely národnej identity 

 

Zdroj: Barša, Baršová 2005: 31 



17 

 

Prvý protiklad – národ prisťahovalcov verzus národ starousadlíkov nebudem brať do 

úvahy, vzhľadom na to, že v skúmaných prípadoch sa jedná o národy starousadlíkov (sú 

primárne tvorené potomkami tých, ktorí na danom území žili pred nimi), a zameriam sa len na 

druhú líniu – etnicky verzus občiansky definovaný národ. Zatiaľ čo etnická definícia sa 

vyznačuje zdôrazňovaním spoločného pôvodu a pokrvného príslušenstva k etnickej skupine, 

občiansky definovaný národ vyzdvihuje spoločne vyznávané hodnoty a príslušnosť 

k inštitúciám štátu. (Barša, Baršová 2005: 30 – 34) To, ku ktorej skupine jednotlivé skúmané 

štáty patria, určím na základe definície národa a jeho príslušníkov prítomnej v ich právnych 

aktoch.  

• Definícia občianstva – rozoznávam tri základné princípy, na ktorých môže byť 

založené občianstvo – ius soli (občanom štátu je osoba narodená na území daného štátu), ius 

sanguinis (občanom štátu je osoba, ktorej rodič/ia sú občanmi daného štátu) a ius domicili 

(občianstvo je udeľované na základe dlhodobého pobytu na území štátu). Okrem toho budem 

sledovať aj podmienky jednotlivých štátov pre udelenie štátneho občianstva (napr. či a za 

akých podmienok umožňujú štáty dvojité občianstvo). Budem pritom vychádzať z príslušných 

legislatívnych aktov. Demokratický štát je taktiež charakteristický tým, že osobám na svojom 

území garantuje isté práva. Z tohto hľadiska ma bude zaujímať, akým spôsobom limitujú štáty 

prístup k právam (politickým i sociálnym) pre osoby, ktoré nie sú ich občanmi. 

• Rozsah štátu blahobytu – štát blahobytu alebo welfare state je charakteristický 

predovšetkým vysokou mierou štátneho prerozdeľovania a rozsiahlym sociálnym systémom. 

Indikátorom miery prerozdeľovania bude tzv. deň daňovej slobody, ktorý obrazne vyjadruje, 

koľko dní z roku pracujú občania pre štát a koľko pre seba (závisí teda od miery daňového 

zaťaženia). Indikátorom rozsahu sociálneho systému bude alokácia rozpočtových 

prostriedkov na túto oblasť vyjadrená v percentách HDP. 

• Záujmové skupiny sú „dobrovoľne utvárané sociálne jednotky (...), ktoré sa snažia 

uskutočniť individuálne, materiálne a ideové záujmy svojich členov“. (Hloušek, Kopeček eds. 

2003: 233) Pri ich štúdii sa budem zameriavať na tri druhy záujmových skupín – organizácie 

zamestnávateľov, odborové zväzy a mimovládne organizácie, ktoré sa zoberajú 

problematikou ľudských práv alebo imigrácie. Ich postoje k imigrácii budem hodnotiť na 

základe ich oficiálnych výstupov (dokumentov, správ) a vyjadrení v médiách. Ich postoj môže 

byť v zásade negatívny (ak konštantne vystupujú proti imigrácii), neutrálny/nejednoznačný 

(ak nie je možné z ich prejavov určiť jasný trend alebo sa k tejto problematike vyjadrujú len 

minimálne) alebo pozitívny (v prípade, že imigráciu podporujú). 
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• Liberálna ústava – odkazuje na liberálno-demokratické usporiadanie daného štátu. 

Vychádzajúc z definície liberálnej demokracie F. Zakareeu považujem všetky tri štáty za štáty 

s liberálnou ústavou. 

• Verejná mienka – postoj verejnosti k imigrácii budem hodnotiť na základe 

reprezentatívnych výskumov verejnej mienky, pričom tento môže byť negatívny (pro-

imigračné postoje zastáva menej ako 40% obyvateľstva), neutrálny (podpora imigrácie medzi 

40% až 60%)  alebo pozitívny (pro-imigračné postoje má viac ako 60% obyvateľstva).  

• Integračná politika a stav integrácie imigrantov – integračná politika je súborom 

politík štátu, ktoré smerujú k začleňovaniu prisťahovalcov do spoločnosti. Keďže 

predpokladám, že imigračná politika je ovplyvňovaná v tejto súvislosti najmä stavom 

integrácie imigrantov a jeho vnímaním navonok, bude ma popri samotných politikách 

a prístupu štátu k integrácii zaujímať aj faktická situácia v tejto oblasti. 

• Situácia na trhu práce – predpokladám, že postoj krajiny k imigrácii ovplyvňuje 

aj aktuálny vývoj trhu práce, predovšetkým sa zameriam na mieru nezamestnanosti. Za 

priemernú mieru nezamestnanosti v danom období budem považovať priemer EÚ +/- 1%, za 

vysokú nezamestnanosť hodnoty vyššie ako priemer a za nízku nižšie hodnoty. 

• Rozsah a typ imigrácie – v rámci tejto kategórie budem sledovať množstvo 

prichádzajúcich imigrantov ako aj štruktúru migrácie – či sa jedná o dobrovoľnú alebo nútenú 

migráciu, dočasnú alebo trvalú a či migranti prichádzajú s úmyslom pracovať a ak áno, či ide 

o kvalifikovanú, alebo nekvalifikovanú pracovnú silu. 

 

Hypotéza 2 

Závislou premennou je úspešnosť imigračnej politiky. Tú budem hodnotiť 

z hľadiska jej výsledkov, teda na základe toho, či a do akej miery naplňujú stanovené ciele. 

Politika môže byť na základe toho úspešná (ak sa jej podarí naplniť všetky ciele), stredne 

úspešná (ak naplní aspoň ich časť) alebo neúspešná (ak sa nepodarí splniť žiaden s cieľov). 

V tomto pojatí je determinantom úspešnosti politiky práve definícia cieľov. Budem preto 

porovnávať ciele, ktoré si jednotlivé štáty stanovili, pričom sa zameriam na to, či rešpektujú 

obmedzenia vyplývajúce z liberálno-demokratického usporiadania, a to najmä isté základné 

práva a slobody, ktoré musia imigrantom garantovať. V tejto súvislosti budem brať do úvahy 

aj požiadavky, ktoré kladie na svojich členov EÚ. Tiež ma bude zaujímať, ako sa vyvíja 

reštriktívnosť imigračných politík štátov, či dochádza v sledovanom období k sprísňovaniu 

podmienok pre vstup imigrantov, ich uvoľňovaniu, alebo zostávajú konštantné.  
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2. IMIGRAČNÁ POLITIKA EÚ 

 

Na úrovni EÚ dochádza k stále tesnejšiemu zbližovaniu členských štátov, preto 

logicky vyvstáva potreba koordinácie ďalších politík. Tej sa nevyhla ani oblasť imigračnej 

politiky. Je to prirodzený výsledok procesu zavádzania voľného pohybu osôb v rámci 

Spoločenstva, ktorý možno sledovať už od podpisu Rímskych zmlúv v roku 1957. Ďalším 

významným krokom v tomto smere bolo prijatie Schengenskej dohody v roku 1985 

Nemeckom, Francúzskom a štátmi Beneluxu. Amsterdamskou zmluvou sa následne Schengen 

stal súčasťou európskeho acquis a znamenal tak zrušenie hraničných kontrol na vnútorných 

hraniciach EÚ.
12

 (Dell’Ollio 2004: 110) Týmto krokom členské štáty dobrovoľne pristúpili na 

značné obmedzenie svojej schopnosti kontrolovať všetok pohyb na svojom území, čo 

prirodzene vyvolalo potrebu prijímať niektoré opatrenia súvisiace s otázkami imigračnej 

politiky na komunitárnej úrovni, aby si tak mohli byť isté, že všetky krajiny EÚ sa riadia 

zodpovedajúcimi štandardmi. Táto potreba však zároveň narážala a naráža na neochotu štátov 

vzdať sa suverenity v tejto oblasti či zmeniť svoje existujúce politiky. Preto nemožno vnímať 

imigračnú politiku EÚ ako jednosmerný vzťah, v ktorom by členským štátom bolo niečo 

diktované z Bruselu, keďže tieto sa na jej tvorbe samé podieľajú. Možno hovoriť skôr 

o vytváraní viacerých centier rozhodovania. (Menz 2011: 438) Politika vzniká vo vzájomnej 

interakcii, do ktorej vstupuje viacero aktérov na rôznych úrovniach vládnutia a výsledná 

podoba imigračnej politiky EÚ je teda skôr výsledkom aktuálnej konštelácie záujmov 

a rozloženia síl v súlade s modelom mnohoúrovňového vládnutia. V tejto kapitole sa však 

viac než procesom jej tvorby mienim zaoberať samotnými výstupmi, ktoré musia členské 

štáty pri tvorbe vlastných imigračných politík zohľadňovať. 

Informačná kancelária EP rozdeľuje migračnú a azylovú politiku EÚ do troch fáz - 

v rokoch 1957 až 1990 možno hovoriť o zavedení koordinovanej politiky členských štátov. 

Nasledovalo obdobie rokov 1990 až 1997, kedy dochádza k zavedeniu medzištátnej 

                                                 
12

 Veľká Británia a Írsko získali výnimku a nemusia sa podieľať na politikách spojených so Schengenom. Majú 

však zároveň možnosť participovať, keď to uznajú za vhodné. (tzv. „opt-in“) (IOM 2008: 15) Aj keď je Dánsko 

signatárom Schengenskej dohody, môže sa rozhodnúť neaplikovať niektoré politiky v tejto oblasti, je však 

viazané istými opatreniami v rámci spoločnej vízovej politiky. („The Schengen area and cooperation“ 2009) 

Veľká Británia, Írsko a Dánsko neparticipujú ani na ostatných opatreniach v rámci spoločnej imigračnej politiky. 

(IOM 2008: 15)  

Súčasťou Schengenského priestoru nie sú ani Bulharsko a Rumunsko. V tomto prípade je to v dôsledku 

vetovania ich vstupu Holandskom. (TASR 2012) 
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spolupráce a nakoniec fáza po roku 1997, v ktorej nastáva budovanie supranacionálnej 

spolupráce v tejto oblasti a etablovanie migračnej politiky do oblasti spoločných politík. 

(Johnson-Arthur, Valchars 2011: 180) 

 

2.1 Ukotvenie imigračnej politiky v komunitárnom práve EÚ 

Čo sa týka formálneho ukotvenia, imigračná a azylová politika sú v rámci EÚ 

súčasťou oblasti Spravodlivosť a vnútorné veci, ktorá v rámci Maastrichtskej zmluvy tvorila 

tzv. 2. pilier. Všetky rozhodnutia v tejto oblasti museli byť prijímané jednohlasne členskými 

štátmi a úloha komunitárnych inštitúcií bola obmedzená. Zmena nastala prijatím 

Amsterdamskej zmluvy v roku 1997, kde došlo k presunu otázok imigrácie, azylu a ďalších 

politík súvisiacich s voľným pohybom osôb pod Hlavu IV Zmluvy o ES. (IOM 2008: 15) 

Amsterdamská zmluva uložila štátom prijať opatrenia v niekoľkých oblastiach týkajúcich sa 

imigrácie. Konkrétne sa jednalo o podmienky vstupu a pobytu imigrantov; štandardy 

vydávania dlhodobého povolenia na pobyt a víz, vrátane povolení za účelom zjednotenia 

rodiny; podmienky, za ktorých môžu osoby s legálnym pobytom v jednom členskom štáte 

pobývať aj v ďalších členských štátoch; a nelegálnu migráciu a pobyt, vrátane repatriácie 

ilegálnych imigrantov. Posledná skupina opatrení mala byť pritom prijatá v priebehu piatich 

rokov. (Parkes 2010: 18) Zmluvou z Nice bol zavedený pre imigračnú a azylovú politiku 

princíp kvalifikovanej väčšiny v Rade a do rozhodovania bol zapojený aj EP. Výnimkou 

z tejto zmeny zostala oblasť legálnej migrácie. (BMI 2009 - 2012) Lisabonská zmluva, ktorá 

vstúpila do platnosti 1. decembra 2009, priniesla do tejto oblasti posilnenie právomocí ER 

v určovaní strategických cieľov v oblasti imigrácie. Zmluva zavádza v otázkach imigračnej 

politiky riadny legislatívny postup. Konkrétne sa jedná o nasledujúce oblasti: „a) podmienky 

vstupu a pobytu, ako aj normy týkajúce sa udeľovania dlhodobých víz a povolení na dlhodobý 

pobyt členskými štátmi vrátane tých, ktoré sú udeľované na účely zlúčenia rodiny; b) 

vymedzenie práv štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa oprávnene zdržiavajú 

v členskom štáte, vrátane podmienok, ktorými sa spravuje sloboda pohybu a pobytu v iných 

členských štátoch; c) nelegálne prisťahovalectvo a neoprávnený pobyt vrátane odsunu a 

repatriácie osôb, ktoré sa zdržiavajú na území štátu neoprávnene a d) boj proti obchodovaniu 

s ľuďmi, najmä so ženami a deťmi.“ (ER 2010a) 

V súlade s úlohami stanovenými Amsterdamskou zmluvou začala od roku 1999 ER 

prijímať rámcové 5-ročné programy pre oblasť Spravodlivosti a vnútorných vecí, ktoré 

zahŕňajú aj otázky imigračnej politiky. 5-ročný rytmus bol pôvodne nastavený, pretože sa 
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predpokladalo, že takto budú programy kopírovať vývojové fázy EÚ, čo malo prispieť 

k väčšej efektivite. V konečnom dôsledku ale tento cyklus nekopíroval rytmus tvorby 

finančnej perspektívy ani vnútropolitický vývoj členských štátov, takže pôvodný cieľ 

nenaplnil. (Parkes 2010: 161) Prvý takýto program vzišiel zo zasadania ER v Tampere 15. 

a 16. októbra 1999. Jeho ambíciou bolo napomôcť dosiahnutiu cieľa, ktorý bol vytýčený 

Amsterdamskou zmluvou – vytvorenie oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. V tejto 

súvislosti sa zameral na štyri oblasti - partnerstvo s krajinami pôvodu, spoločný európsky 

azylový systém, spravodlivé zaobchádzanie s občanmi tretích krajín a manažment migračných 

tokov. (IOM 2008: 16) Celkovo možno povedať, že politiky z Tampere sa dotýkali vo väčšej 

miere azylovej než imigračnej politiky. (Dell’Ollio 2004: 112) Program z Tampere bol 

v novembri 2004 nahradený Haagskym programom, ktorý pokrýval obdobie rokov 2005 až 

2010, a ktorý bol z hľadiska stanovených cieľov oproti predchádzajúcemu programu síce 

menej ambiciózny, ale zato detailnejší. (IOM 2008: 16)  Oproti programu z Tampere, ktorý sa 

orientoval skôr na práva imigrantov, dáva Haagsky program väčší dôraz na bezpečnosť.
 

(Parkes 2010: 158) To sa, zjavne aj v súvislosti s udalosťami 11. septembra 2001 v New 

Yorku či 11. marca 2004 v Madride, prejavilo v spojení imigrácie aj s bojom proti terorizmu 

a organizovanému zločinu a vo väčšom dôraze na ochranu vonkajších hraníc EÚ. (ER 2005) 

Zároveň zapojil Haagsky program do rozhodovania EP, ktorý získal spolurozhodovaciu 

právomoc v otázkach azylu a nelegálnej imigrácie. (Parkes 2010: 27) Zatiaľ posledný 

program bol prijatý v decembri 2009 na summite ER v Štokholme. Napriek posilnenému 

postaveniu ER po prijatí Lisabonskej zmluvy bol návrh švédskeho predsedníctva menej 

ambiciózny než pôvodný návrh EK. (Parkes 2010: 165 - 167) Za základné priority v oblasti 

imigračnej a azylovej politiky označuje organizáciu a manažment legálnej migrácie, boj proti 

nelegálnej migrácii, zefektívnenie hraničných kontrol, vytvorenie európskeho azylového 

systému a vytvorenie komplexného partnerstva s tretími krajinami za účelom podpory 

synergie medzi migráciou a rozvojom. Program zároveň zdôrazňuje, že efektívna návratová 

politika je základom dobre riadeného systému migrácie v rámci Únie.
13

 (ER 2010b) 

 

                                                 
13

 Týmto došlo k prebratiu a rozpracovaniu priorít uvedených v Európskom pakte o imigrácii a azyle z roku 

2008, ktorý spomínal totožné prioritné oblasti a vychádza z návrhu francúzskeho predsedníctva ER. 

(euractiv.com 2012, „European Pact on Immigration and Asylum“ 2010) 
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2.2 Konkrétne opatrenia prijímané v rámci imigračnej politiky 

V zásade možno rozdeliť imigračnú politiku EÚ do dvoch veľkých skupín – tú prvú 

tvoria politiky zamerané na boj proti nelegálnej imigrácii a tú druhú opatrenia súvisiace 

s legálnou imigráciou. Na úrovni EÚ nastala situácia, keď bola boju proti ilegálnej migrácii 

daná priorita a otázky legálnej migrácie sú často vnímané len ako podružné. (Parkes 2010: 21) 

V rámci imigračnej politiky EÚ preto možno pozorovať, že k pokroku došlo skôr v oblasti 

boja proti nelegálnej migrácii. To súvisí aj s postojom členských štátov, ktoré sa zdráhajú 

akceptovať spoločný postup v oblasti pracovnej imigrácie. (Guiradon, Lahav eds. 2006: 137) 

Preferencia boja proti nelegálnej imigrácii má však aj širšiu príčinu než len postoj 

členských štátov a tou je sekuritizácia tejto témy. (van Dijk 2010: 195) Imigranti sú primárne 

videní ako bezpečnostné riziko, čomu zodpovedajú aj prijímané opatrenia a používané 

nástroje. Pri debate o imigrácii je omnoho viac zdôrazňované, že imigranti sú možným 

zdrojom problémov a rizík, než že môžu byť pre EÚ aj prínosom. Sekuritizácia so sebou 

zároveň prináša nižší dôraz na otázky ľudských práv.
14

 (van Dijk 2010: 196 - 197)  

2.2.1 Boj proti nelegálnej imigrácii 

Základnou snahou v oblasti nelegálnej imigrácie je zabrániť vstupu migrantov na 

územie EÚ. Európska politika boja proti nelegálnej imigrácii je založená na niekoľkých 

pilieroch. Na jednej strane je to ochrana vonkajších hraníc Únie, za ktorú je zodpovedná 

agentúra FRONTEX. Ďalej sú to sankcie proti zamestnávateľom, ktorí zamestnávajú 

nelegálnych migrantov, systémy VIS a EUROSUR spolu s readmisnými dohodami s tretími 

krajinami a návratovou politikou ako aj boj proti obchodu s ľuďmi, ktorý zastrešuje Európsky 

koordinátor proti obchodovaniu s ľuďmi. (EK 2012b) 

Frontex bol založený v októbri 2004 a v súčasnosti sídli vo Varšave. Jeho základnou 

úlohou je podpora spolupráce medzi orgánmi zabezpečujúcimi ochranu hraníc jednotlivých 

členských štátov. Okrem iného je zodpovedný za koordináciu spoločných operácií členských 

štátov a disponuje Európskymi tímami na stráženie hraníc, ktoré sú pripravené na okamžité 

                                                 
14

 Tento pohľad na imigrantov je zrejmý aj v súvislosti s hodnotením situácie z roku 2011, keď začalo do EÚ 

prúdiť mnoho obyvateľov Líbye ako aj ďalších štátov severnej Afriky, v ktorých prebiehali revolúcie. EK vo 

svojej komunikácii z roku 2011 uvádza, že väčšina z týchto ľudí boli ekonomickí migranti a sú vnímaní 

predovšetkým ako záťaž pre štátne zložky a bezpečnostné riziko. EÚ sa angažovala aj v Tunisku a v Egypte, 

ktoré sa stali cieľom pre mnohých Líbyjčanov utekajúcich z krajiny, a to v snahe zabrániť tomu, aby pokračovali 

v ceste ďalej smerom do Európy. Frontex asistoval v ochrane talianskych vôd, aby zabránil prílevu imigrantov 

a asistenciu talianskym orgánom pri identifikovaní kriminálnikov medzi imigrantmi, ktorým sa podarilo 

dosiahnuť talianske územie, poskytol aj Europol. (EK 2011b: 5) 
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nasadenie v prípade krízových situácií (tzv. RABITs). Taktiež asistuje členským štátom pri 

organizácii návratu osôb, ktoré na ich území pobývajú nelegálne, aby tak bola dosiahnutá 

väčšia efektivita a venuje sa tiež získavaniu informácií a výskumu v oblasti kontroly hraníc. 

(Frontex 2012) Na tieto nástroje je dávaný značný dôraz, no ich problémom je, že majú skôr 

represívny charakter a nie sú schopné riešiť príčiny migrácie ako takej. Namiesto toho 

Frontex na migračné vlny len reaguje. Tieto sú však spôsobené faktormi ako geografia 

a transportné siete, ktoré sú len ťažko ovplyvniteľné. Preto je na mieste otázka, do akej miery 

ide skôr o symbolický nástroj smerom k verejnosti. (Parkes 2010: 143) Frontex ako aj členské 

štáty využívajú pri svojej práci aj niekoľko informačných systémov, konkrétne VIS a systém 

EURODAC, ktorý zhromažďuje odtlačky prstov žiadateľov o azyl a ilegálnych migrantov, 

aby bolo možné napr. zistiť, keď niekto požiadal o azyl súčasne vo viacerých štátoch EÚ. 

(Johnson-Arthur, Valchars 2011: 180) Ďalej je tu systém EUROSUR, ktorý sa používa na 

komunikáciu národných hraničných kontrol s Frontexom. (EK 2011a: 9) 

V júli 2009 vstúpila do platnosti smernica zavádzajúca sankcie voči 

zamestnávateľom, ktorí zamestnávajú pracovníkov bez potrebných povolení. Okrem 

finančných postihov im môže hroziť aj vylúčenie z možnosti uchádzať sa o verejné zdroje 

a európske fondy až na päť rokov rovnako ako strata možnosti uchádzať sa o verejné zákazky 

na rovnaké obdobie. Môžu byť tiež požiadaní, aby vrátili akékoľvek príspevky z verejných 

zdrojov, ktoré získali v priebehu 12 mesiacov pred odhalením a v neposlednom rade im hrozí 

aj zatvorenie prevádzky. V prípade, že takáto firma pracuje ako subdodávateľ pre inú firmu, 

môžu za istých okolností hroziť postihy aj spoločnosti, pre ktorú dodáva. Ak by došlo 

k opakovanému porušeniu smernice alebo ak by daní pracovníci boli zamestnávaní v obzvlášť 

neľudských podmienkach, môže to byť klasifikované ako trestný čin. („Sanctions against the 

employment of illegally staying non-EU nationals“ 2009) 

EÚ sa zároveň snaží zabrániť migrantom, aby sa vôbec hranice Únie pokúsili 

prekročiť, a to spoluprácou s tretími krajinami. Okrem toho tejto stratégii zodpovedá aj 

zavedenie sankcií pre prepravné spoločnosti, ktoré privezú na územie EÚ osoby bez 

oprávnenia na vstup. (Parkes 2010: 22) Dochádza tu v podstate k externalizácii zodpovednosti 

za neoprávnený vstup imigranta na územie EÚ na vonkajších aktérov. Spolupráca s partnermi 

mimo EÚ v rámci riešenia otázok spojených s migráciou sa uskutočňuje v rámci tzv. 

Globálneho prístupu k migrácii. Ten sa zameriava na tri hlavné oblasti – manažment legálnej 

migrácie, boj proti nelegálnej migrácii a migráciu a rozvoj. (van Dijk 2010: 202) Táto 

platforma ponúka niekoľko špecifických nástrojov spolupráce s tretími krajinami. Prvým 
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z nich sú migračné misie, ktoré sú vysielané do konkrétnej krajiny za účelom nadviazania 

bližších kontaktov a spolupráce. Mobilitné partnerstvá ponúkajú konkrétny rámec spolupráce 

medzi EÚ a nečlenským štátom a zameriavajú sa na tri oblasti – migrácia, migrácia a rozvoj 

a nelegálna migrácia. Ako podklad pre spoluprácu sú vytvárané migračné profily, ktoré 

poskytujú analýzu situácie v danej krajine. Poslednou úrovňou spolupráce sú kooperačné 

platformy v migrácii a rozvoji, ktorých cieľom je posilniť spoluprácu medzi aktérmi v krajine 

či regióne s výhľadom začlenenia predstaviteľov nečlenských štátov, štátov EÚ, EK 

a medzinárodných organizácií. (EK 2012d) 

Rozšírenou formou spolupráce s tretími krajinami je uzavieranie readmisných dohôd, 

ktoré uľahčujú návrat nelegálnych imigrantov do krajiny pôvodu. EK navrhla ich začlenenie 

do spoločných dohôd o spolupráci s tretími krajinami, aby sa stali integrálnou súčasťou 

vzájomných vzťahov.
15

 (EK 2011b: 10) Migrantom, ktorým hrozí vyhostenie, sú každopádne 

garantované aj isté práva. Smernica o návrate a readmisii, ktorá vstúpila do platnosti v januári 

2009, garantuje imigrantom základné práva pred národnými súdmi, na ktoré majú nárok bez 

ohľadu na to, či ju už štát stihol začleniť do svojej legislatívy. Taktiež neumožňuje, aby bol 

imigrant držaný v neistote – musí buď získať legálny status, alebo byť poslaný späť do 

krajiny pôvodu. Pred núteným návratom by mal byť osobe vždy umožnený návrat 

dobrovoľný. Podľa smernice môže migrant, ktorý je poslaný členským štátom späť do krajiny 

pôvodu, dostať zákaz vstupu platný pre celú EÚ. Pre finančnú podporu návratov bol zriadený 

Európsky návratový fond a štáty boli vyzvané na spoluprácu a vzájomnú výmenu informácií 

ako aj spoločnú organizáciu spiatočných letov, ak je to vhodné. (EK 2012c, „Common 

standards and procedures for returning illegal immigrants“ 2009) 

2.2.2 Manažment legálnej imigrácie 

V oblasti legálnej imigrácie je hlavným cieľom EÚ jej manažment tak, aby dosiahla 

príliv pracovnej sily, ktorá bude zodpovedať potrebám európskeho pracovného trhu, keďže 

momentálne existuje na pracovnom trhu EÚ nepomer medzi dopytom a ponukou.
16

 (EK 

2011a) Značná pozornosť bola doteraz venovaná predovšetkým vysokokvalifikovaným 

pracovníkom. Celkovo možno označiť politiku EÚ v tejto oblasti za do značnej miery 

                                                 
15

 Doteraz bola EK autorizovaná vyjednať readmisné dohody s Ruskom, Marokom, Pakistanom, Srí Lankou, 

Ukrajinou, Hong Kongom a Macaom, Alžírskom, Tureckom, Albánskom, Čínou, Macedónskom, Srbskom, 

Čiernou Horou, Bosnou a Hercegovinou, Moldavskom, Gruzínskom, Cape Verde a Bieloruskom. Nie všetky 

z týchto dohôd už vstúpili do platnosti. (EK 2012b) 

16
 Imigráciu za možný  katalyzátor ekonomického rastu označuje aj Lisabonská stratégia. (Schieffer 2009: 274) 
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fragmentovanú, keďže namiesto súhrnného dokumentu je tvorená viacerými smernicami pre 

rôzne skupiny pracovníkov. (McLoughlin, Pascouau 2012) To isté možno do istej miery 

povedať o imigračnej politike EÚ ako takej. 

Najväčším kanálom legálnej migrácie do EÚ je možno prekvapivo zjednocovanie 

rodín. (Menz 2011: 443) V októbri 2003 vstúpila do platnosti smernica, ktorá stanovuje 

podmienky pre túto procedúru. Smernica sa automaticky vzťahuje na manželov/manželky 

a maloleté deti (aj deti manžela alebo manželky). Štáty majú možnosť ju rozšíriť aj na ďalších 

rodinných príslušníkov. Po piatich rokoch pobytu sa môžu rodinný príslušníci uchádzať 

o samostatné povolenie na pobyt, ak zostali rodinné väzby zachované. Počas svojho pobytu 

zároveň získavajú nárok na prístup k práci a vzdelávaniu za rovnakých podmienok ako 

ostatné osoby, ktoré nie sú občanmi EÚ. Aby bolo zjednotenie rodiny možné, môžu štáty 

požadovať po členovi rodiny, ktorý žije v EÚ, aby preukázal, že má dostatočné prostriedky na 

zabezpečenie svojich rodinných príslušníkov. EÚ neuznáva polygamiu, preto je v prípade 

mnohoženstva možný príchod len jednej manželky a rovnako neuznáva ani deti z ďalších 

manželstiev. Zjednotenie môže byť taktiež odmietnuté v prípade, ak nespĺňa 

manžel/manželka požiadavku minimálneho veku. Ten môže byť stanovený na maximálne 21 

rokov. (EK 2012a, Rada EÚ 2003) 

V roku 2004 prijala EÚ smernicu
17

, ktorá rieši situáciu osôb, ktoré dlhodobo legálne 

pobývajú na území EÚ. Podľa nej majú členské štáty povinnosť udeliť povolenie na dlhodobý 

pobyt osobám po piatich rokoch nepretržitého legálneho pohybu na území EÚ pri maximálnej 

absencii 10 mesiacov, z toho maximálne šesť mesiacov za sebou. Krajiny pritom môžu 

vyžadovať, aby táto osoba bola preukázateľne schopná zabezpečiť pre seba a svoju rodinu 

živobytie rovnako ako ďalšie podmienky, napr. znalosť úradného jazyka. Povolenie sa vydáva 

na päť rokov a je automaticky obnoviteľné, pričom jeho držiteľ získa zvýšenú ochranu voči 

vyhosteniu. Na to, aby mohol byť vyhostený, musí predstavovať vážne ohrozenie verejnej 

politiky alebo bezpečnosti, ekonomické dôvody nie sú postačujúce. („Status of non-EU 

nationals who are long-term residents“ 2011)  

Čo sa týka prílevu kvalifikovanej pracovnej sily, je od júna 2009 v platnosti smernica 

zavádzajúca tzv. modrú kartu. Tá poskytuje jej držiteľovi zvýhodnené podmienky napr. pri 

žiadaní o trvalý pobyt. Nárok naň má po piatich rokoch pobytu na území EÚ, z toho aspoň 

                                                 
17

 V práci často hovorím o smerniciach EÚ či o EÚ ako orgáne prijímajúcom konkrétne opatrenie. Jedná sa, 

prirodzene, o zjednodušené vyjadrenie, keďže v skutočnosti sa na prijímaní politík v oblasti imigračnej politiky 

podieľajú jednotlivé inštitúcie EÚ. 
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dva roky v štáte, ktorý mu vydal modrú kartu. Počas týchto piatich rokov nemôže opustiť 

územie EÚ súhrnne na viac ako 18 mesiacov, naraz na viac ako 12 mesiacov. Držiteľ má tiež 

právo na pohyb v rámci Schengenského priestoru, pričom jeho pobyt v inej krajine Schengenu 

nemôže prekročiť tri mesiace. Po 18 mesiacoch má pracovník možnosť presídliť sa do iného 

členského štátu, kde však musí tiež požiadať o vydanie modrej karty. Smernica tiež 

predpokladá, že pracovník privedie do EÚ aj svoju rodinu, ktorej členovia majú nárok na 

jazykové vzdelávanie a v prípade partnerov na podporu v hľadaní zamestnania. Držiteľ má 

zároveň nárok na účasť v sociálnom systéme za v zásade rovnakých podmienok ako občania 

členského štátu. (Rada EÚ 2009) Táto smernica je síce na jednej strane možnosťou vytvoriť 

jednotný európsky systém prístupu vysokokvalifikovanej pracovnej sily, avšak vzhľadom na 

to, že nijak neobmedzuje právo štátov na určenie si vlastných pravidiel ohľadne počtu 

pracovníkov a profesií, v rámci ktorých majú o takýchto pracovníkov záujem rovnako ako 

možnosť sprístupniť ich pracovný trh pre imigrantov v rámci iných vnútroštátnych schém, 

možno predpokladať, že jej reálny dopad bude skôr obmedzený. 

V decembri 2011 bola schválená smernica o jedinom povolení, ktorá má uľahčiť 

procedúru prístupu na pracovný trh EÚ. Na povolení na vstup na územie EÚ má byť jasne 

indikované, či a do akej miery môže daná osoba na území Únie legálne pracovať. Smernica 

zároveň garantuje týmto osobám súbor základných práv, na ktoré majú mať v rámci EÚ 

nárok. Vzhľadom na to, že sa jedná o normu celoeurópskej pôsobnosti, vyhradzuje si Únia 

právo prijímať príslušné opatrenia v súlade s princípom subsidiarity. (EP, Rada EÚ 2011) Na 

druhej strane, konkrétna procedúra udeľovania povolenia je ponechaná na členských štátoch. 

To vedie k nebezpečenstvu neúmerného zdržania, keďže aj napriek tomu, že smernica 

stanovuje časový limit 4 mesiace na vybavenie žiadosti, nie sú tu uvedené žiadne sankcie 

v prípade jeho nedodržania. Navyše, štáty môžu požadovať od žiadateľov, aby si zažiadali 

o vízum ako podmienku vstupu na ich územie (je na štátoch, aby určili, či sa o jednotné 

povolenie žiada zo zahraničia alebo na území členského štátu), čo môže celý proces predĺžiť. 

Problém nastáva aj v súvislosti s garantovanými právami. Aj keď držitelia povolenia majú 

mať rovnaké práva ako domáci pracovníci v oblastiach ako pracovné podmienky či 

vzdelávanie, v praxi majú štáty priestor na zavádzanie rôznych výnimiek ako napr. 

obmedzenie prístupu k štipendiám či študentským pôžičkám a obmedzenia vyplácania 

niektorých sociálnych dávok. Preto možno hovoriť skôr o porovnateľných než o rovnakých 

právach. (McLoughlin, Pascouau 2012)  
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Na úrovni EÚ boli prijaté aj smernice venujúce sa špecifickým skupinám osôb, 

konkrétne študentom a výskumníkom a v súčasnosti EP a Rada prerokovávajú smernicu 

týkajúcu sa sezónnych pracovníkov, ktorej cieľom je obmedziť nelegálnu prácu v tejto sfére. 

Celkovo možno hovoriť o dlhodobom trende posilňovania právomocí komunitárnych 

inštitúcií v oblasti imigračnej politiky, a to najmä od prijatia Amsterdamskej zmluvy. Napriek 

tomu ale zároveň zostáva pravdou, že členské štáty sa vzdávajú svojich právomocí v tejto 

sfére len neradi a ambicióznejšie návrhy z dielne EK často okresávajú. To sa týka 

predovšetkým oblasti pracovnej imigrácie, v ktorej sa snažia zachovať si svoje právomoci. 
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3. IMIGRAČNÁ POLITIKA SPOLKOVEJ REPUBLIKY NEMECKO 

 

Nemecko, resp. jeho západná časť, sa po druhej svetovej vojne stalo jedným 

z hlavných európskych cieľov imigrantov. S nemeckou imigračnou politikou tohto obdobia je 

asociovaný predovšetkým pojem Gastarbeiter alebo hosťujúci pracovník, ktorý odkazuje 

k programu dočasnej imigrácie zahraničných pracovníkov, ktorý bol spustený v rokoch 1955 

až 1973 za účelom vykrytia nedostatku pracovnej sily na nemeckom trhu práce. (Pohl 2008: 6 

- 7) Hosťujúci pracovníci pochádzali predovšetkým z južnej Európy a Turecka 

a predpokladalo sa, že ich imigrácia má len dočasný charakter, a že sa vrátia do svojej krajiny 

pôvodu. (Johnson-Arthur, Valchars 2011: 181) To, že sa tak nestalo, významne ovplyvnilo 

charakter nemeckej spoločnosti. Fakt, že tu vôbec existoval predpoklad, ktorý možno označiť 

za do značnej miery naivný, že hosťujúci pracovníci sa skutočne po nejakom čase vrátia do 

svojich domovských krajín, je symptomatický pre charakter nemeckej imigračnej politiky. 

Realita však bola a je iná a v absolútnych číslach je Nemecko za obdobie po roku 2000 

v rámci Európy hlavnou prijímateľskou krajinou imigrantov. (Pohl 2008: 3) Pre lepšie 

pochopenie jeho imigračnej politiky je najskôr nutné venovať sa faktorom, ktoré jej charakter 

ovplyvňujú.  

 

3.1 Faktory ovplyvňujúce charakter imigračnej politiky 

3.1.1 Definícia národnej identity. Nemecko je národom starousadlíkov a spôsob, 

akým bol tento národ tradične definovaný, možno označiť za etnickú definíciu. Tá vychádza 

zo spôsobu, akým došlo k ustanoveniu nemeckého národa a nemeckého štátu. Jednotné 

Nemecko vzniká až v druhej polovici 19. storočia a tento štát bol vnímaný ako prostriedok 

zjednotenia nemeckého národa. Keďže vznik národa predchádzal vzniku štátu, bol národ 

prirodzene definovaný ako spoločenstvo kultúrne, historické a etnické, nie teritoriálne či 

politické. (Barša, Baršová 2005: 122)  

3.1.2 Definícia občianstva. Etnická definícia národa sa prelieva aj do nemeckej 

definície občianstva. Tá bola až do roku 2000 založená exkluzívne na princípe ius sanguinis, 

ukotvenom v zákone o občianstve z roku 1913, čo v zásade znamenalo, že Nemcom bol ten, 

koho rodičia boli Nemci, bez ohľadu na to, kde sa narodil. (Barša, Baršová 2005: 129) Z tohto 

princípu vychádzala aj imigrácia etnických Nemcov zo strednej a východnej Európy, ktorým 

bolo až do roku 2009 umožnené prisťahovať sa do Nemecka a automaticky získať nemecké 

občianstvo. (Wallace Goodman 2007: 102) V nemčine boli tieto osoby označované ako 
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Aussiedler, teda vysťahovalci.
18

 Neboli teda považovaní za imigrantov, ale skôr za Nemcov, 

ktorí sa vrátili domov. (Barša, Baršová 2005: 122) Zmena zákona o občianstve nastala až 

v roku 1999. Nový zákon vstúpil do platnosti 1.1. 2000 a popri občianstve na etnickom 

princípe zavádza aj princíp ius soli pre deti narodené na nemeckom území rodičom, z ktorých 

aspoň jeden má v Nemecku povolenie k dlhodobému pobytu v trvaní minimálne 8 rokov 

alebo povolenie k trvalému pobytu v trvaní minimálne 3 roky. Tieto deti získavajú po 

narodení dvojité občianstvo (nemecké a občianstvo krajiny pôvodu rodičov) a v 18-tich 

rokoch sa musia rozhodnúť, ktoré z týchto občianstiev si ponechajú. Ak sa rozhodnú pre 

nemecké, musia do 23. roku života doložiť úradom, že sa svojho ďalšieho občianstva zriekli. 

Tento zákon zavádza aj zmeny v princípe ius domicili. Nárok na nemecké občianstvo vzniká 

žiadateľovi po ôsmych rokoch pobytu (predtým to bolo 15) v prípade, že preukáže dostatočnú 

znalosť nemčiny a nemeckej ústavy a vzdá sa pôvodného občianstva.
19

 (Barša, Baršová 2005: 

130) Na základe zákona prijatého v roku 2007 došlo k zmenám v procedúre získavania 

občianstva, kedy boli v júli 2008 zavedené štandardizované testy pre jeho získanie, pričom 

prípravné materiály a testové otázky sú verejne dostupné. (Süssmuth 2009: 3) Nadobudnutie 

nemeckého občianstva je považované za najvyšší stupeň integrácie. Veľké množstvo 

imigrantov žijúcich v Nemecku, ktorí spĺňajú podmienky, ale túto možnosť nevyužíva. Je to 

zrejme možné vysvetliť ich neochotou vzdať sa pôvodného občianstva. V prípade občanov 

EÚ ako sú Taliani alebo Gréci nemecké občianstvo nie je také lákavé, keďže jediné, čo by 

ním získali, by bolo volebné právo. (Worbs 2008: 5 - 6) 

Z hľadiska oprávnení osôb, ktoré nie sú nemeckými občanmi, existujú dve kategórie 

cudzincov žijúcich na území Nemecka. Prvú kategóriu tvoria občania EÚ, ktorí majú právo 

voliť v miestnych voľbách.
20

 Okrem toho sa tešia v podstate rovnakým právam ako nemeckí 

                                                 
18

 Títo ľudia boli do veľkej miery vnímaní ako obete, keďže do krajín strednej a východnej Európy museli často 

utiecť pred nacizmom. Daniel Levy tvrdí, že politika návratu vysťahovalcov umožnila Nemcom opätovnú 

legitimizáciu etnického chápania nemeckého národa po udalostiach 2. svetovej vojny. (Joppke, Rosenhek 2002: 

313) 

19
 Výnimku z požiadavky na vzdanie sa pôvodného občianstva majú občania EÚ a Švajčiarska, staršie osoby 

a osoby, v ktorých prípade by to bolo príliš komplikované (napr. ak by museli svojmu štátu pôvodu za vzdanie sa 

občianstva zaplatiť vysokú sumu a pod.). Aby sa zabránilo tomu, že noví nemeckí občania opätovne získajú 

občianstvo svojej krajiny pôvodu jednoducho tým, že si oň požiadajú, zaviedlo sa pravidlo, že nemeckí občan sa 

musí vzdať nemeckého občianstva, ak sa rozhodne prijať občianstvo inej krajiny. Aj v tomto prípade ale existuje 

možnosť zažiadať o výnimku. (Barša, Baršová 2005: 130) 

20
 Toto právo získali Maastrichtskou zmluvou v roku 1992. (Aja 2009: 368) 



30 

 

občania, čo sa týka ich prístupu na pracovný trh a k sociálnym províziám. Druhá kategória je 

tvorená občanmi tretích krajín, ktorí okrem sťaženého prístupu na pracovný trh nemajú ani 

možnosť politickej participácie. (Süssmuth 2009: 16) Nemecká ústava explicitne rozlišuje 

medzi právami pre občanov a právami pre všetkých. (Aja 2009: 363) Podľa rozsudku 

ústavného súdu z roku 1990 je jedinou cestou, ako sa stať plnohodnotnou súčasťou 

politického spoločenstva, zisk občianstva. (Oldman 2005: 33) Nemecké občianstvo je tiež 

podmienkou pre aprobáciu doktorov a lekárnikov (resp. v tomto prípade postačuje aj 

občianstvo EÚ) ako aj pre pozície v štátnej správe. Občania navyše nečelia hrozbe vyhostenia, 

no na druhej strane je pravdou, že osoby, ktoré tejto hrozbe čelia, spravidla nárok na získanie 

občianstva aj tak nemajú. (Luft 2009: 330)  

3.1.3 Rozsah štátu blahobytu. Budovanie sociálneho štátu je jedným z bazálnych 

princípov nemeckého štátu, ktorý je ukotvený aj v Základnom zákone. („Das Grundgesetz für 

die Bundesrepublik Deutschland“) Táto skutočnosť vychádza zo skúsenosti medzivojnového 

obdobia a snahy zabrániť opakovaniu hlbokej recesie, ktorá bola jedným z faktorov, ktoré 

umožnili nástup nacizmu.  

Štát blahobytu je charakteristický vysokou mierou redistribúcie a keďže je nákladný, 

vyžaduje si aj vyššie daňové zaťaženie obyvateľstva. Indikátorom v tomto smere môže byť 

tzv. deň daňovej slobody, ktorý sa v rokoch 2000 až 2012 v Nemecku pohyboval v rozmedzí  

od 4. do 20. júla daného roku. (Tabuľka 3, s. 93) 

Čo sa týka štátnych výdavkov v sociálnej sfére, priemerný podiel verejných 

sociálnych výdavkov na HDP dosiahol v Nemecku v rokoch 2000 až 2012 26,64%.
21

 (Adema, 

Fron, Ladaique 2011: 41) (Tabuľka 4, s. 94) Z hľadiska rozdelenia týchto výdavkov išla 

v roku 2007 najväčšia časť z 25,2% HDP na penzijný systém (10,7% HDP), 7,8% HDP 

pohltila zdravotná starostlivosť, 4% išli na sociálnu podporu populácie v produktívnom veku 

a 1,9% tvorili výdavky na ďalšie sociálne služby okrem zdravotnej starostlivosti. Podľa 

odhadov zostal tento trend zachovaný aj v ďalších rokoch. (Adema, Fron, Ladaique 2011: 17, 

21)  

3.1.4 Záujmové skupiny.  

Zamestnávateľské zväzy. Zamestnávatelia sú vo všeobecnosti imigrácii naklonení, 

keďže sú to práve oni, kto musí čeliť nedostatku potrebných pracovníkov na nemeckom 

pracovnom trhu. Z pohľadu zamestnávateľov potrebuje Nemecko udržateľnú imigračnú 

                                                 
21

 Tieto dáta, ako aj dáta použité v prípade Švédska a Talianska, vychádzajú zo štatistických údajov OECD a za 

roky 2008 až 2012 sa jedná o odhadované výdavky.  
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politiku, ktorá by pomohla vyriešiť nedostatok pracovnej sily. Tento postoj prezentuje na 

svojej stránke napr. Spolkový zväz nemeckého priemyslu. (BDI 2011a) BDI v tejto súvislosti 

vyzýva na zavedenie bodového systému, ktorý by mal zaistiť manažment prílivu 

kvalifikovanej pracovnej sily. (BDI 2010a) Naklonené bodovému systému sú aj ďalšie 

organizácie zamestnávateľov - Nemecké zasadnutie priemyselných a obchodných komôr a 

Spolkové združenie zamestnávateľských zväzov. (DIHK 2009, BDA 2007) Predseda DIHK 

H. Driftmann navrhol jednoduchšie uznávanie zahraničných kvalifikácií a zníženie platového 

stropu pre imigráciu vysokokvalifikovaných pracovníkov zo 66 000 na 40 000€ ročne. (DIHK 

2010) Podobný postoj zaujíma aj BDA. (BDA 2007) DIHK privítalo aj spustenie iniciatívy 

modrej karty na úrovni EÚ. (DIHK 2011) BDA naopak toto opatrenie kritizovalo tvrdiac, že 

manažment pracovnej imigrácie nemožno efektívne vykonávať na celoeurópskej úrovni. 

Navyše nesúhlasilo s označením požiadavky jazykových znalostí imigrantov ako 

diskriminačnej ani so stanovením limitu na počet osôb, ktoré môžu modrú kartu každý rok 

získať. (BDA 2007) Vychádzajúc z faktu, že nemecký priemysel je závislý na zahraničnej 

pracovnej sile, zdôrazňuje BDI, že Nemecko musí pochopiť, že imigráciu potrebuje. (BDI 

2010b) Okrem toho upozorňuje aj na potrebu lepšej integrácie pracovníkov s migračným 

pôvodom do nemeckého pracovného trhu. (BDI 2011b) 

Organizácie zamestnancov. Nemecký zväz odborových organizácií združuje osem 

odborových organizácií a s viac ako 6 miliónmi členov je najväčšou organizáciou svojho 

druhu v Nemecku. Čo sa týka nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily na nemeckom 

pracovnom trhu, zastáva DGB skôr názor, že je potrebné zvýšiť kvalifikáciu domáceho 

obyvateľstva. V prípade zahraničných pracovníkov zdôrazňuje predovšetkým potrebu vyhnúť 

sa mzdovému dumpingu. (DGB 2012) DGB taktiež kritizoval modrú kartu ako nedostatočné 

opatrenie a vyslovil sa za zavedenie bodového systému. (DGB 2011) 

Mimovládne organizácie. Mimovládne organizácie sa spravidla stavajú skôr na 

stranu imigrantov a často vystupujú proti politikám, ktoré z ich pohľadu porušujú ich ľudské 

práva. Ich hlavným nástrojom je verejné upozorňovanie na takéto politiky a snaha o získanie 

podpory verejnosti. Takto došlo napr. k značnej kritike deportácií imigrantov, ktorí sú 

v Nemecku nelegálne. Tá viedla až k tomu, že sa na tieto účely prestali používať bežné 

letecké linky, keďže cestujúci sa často stavali na stranu deportovaných. V súčasnosti sú 

uprednostňované charterové lety. (Guiraudon, Lahav eds. 2006: 101 - 102) Nemecká pobočka 

Amnesty International tiež kritizovala celoeurópsku prax spolupráce s tretími krajinami (Mali, 

Mauretánia...), ktoré v rámci nej zadržiavajú migrantov z afrických krajín, ktorí sa pokúsia 
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dostať sa na územie EÚ (napr. na španielske Kanárske ostrovy) v podmienkach porušujúcich 

ich ľudské práva. (AI 2008) V prospech imigrácie sa vyslovil aj nemecký Červený kríž, ktorý 

ju vidí ako možnosť vyhnúť sa negatívnym dôsledkom demografického vývoja a zabezpečiť 

dostatok prostriedkov na starostlivosť o seniorov aj do budúcnosti. (DRK 2008) 

Spolkové krajiny. Aj keď spolkové krajiny nie sú záujmovými skupinami v pravom 

zmysle slova, pri výskume prijímania politických rozhodnutí v Nemecku nemožno prehliadať 

úlohu, ktorú zohrávajú. V kombinácii so značným vplyvom rôznych záujmových skupín 

viedla federálna štruktúra štátu k tomu, že zásadné a celoplošné reformy sú prijímané v rámci 

politiky konsenzu a hľadania kompromisov, čo môže často viesť k oslabeniu ich dôraznosti 

a radikálnosti. (Castles, Hansen, Schierup 2006: 143) Postavenie spolkových krajín je natoľko 

silné, že majú tiež možnosť výrazne ovplyvniť samotnú implementáciu prijatých zákonov, 

a tým prípadne oslabiť ich reálny dopad. (Clarence 2009: 64) Personálna poddimenzovanosť 

v niektorých spolkových krajinách vedie tiež k tomu, že konania súvisiace s imigračnou 

a azylovou politikou trvajú v praxi neúmerne dlho, čo spomaľuje a znefunkčňuje celý systém. 

(Luft 2009: 314) 

3.1.5 Verejná mienka. Podľa Eurobarometra nie je imigrácia Nemcami považovaná 

za najpálčivejší problém ich krajiny. Za jeden z dvoch hlavných problémov ju v rokoch 2003 

až 2012 považovalo ani nie 10% opýtaných. Nárast nastal len pri meraniach v októbri 2010 a 

máji 2011, keď počet respondentov, ktorí vnímali ako hlavný problém Nemecka imigráciu, 

narástol na 16%, resp. 21%. Už v novembri 2011 však došlo k opätovnému poklesu na 8% 

a pri poslednom meraní v máji 2012 imigráciu ako najdôležitejší problém označilo 9% 

opýtaných. (Eurobarometer 2012) (Tabuľka 5, s. 95 - 96) 

German Marshall Fund uskutočňuje od roku 2008 každoročne výskum nazvaný 

Transatlantické trendy, v rámci ktorého sa venuje aj postojom populácie k imigrácii. Celkovo 

nemožno postoje Nemcov označiť za negatívne a ak, tak len v oblasti ilegálnej imigrácie, 

prípadne ďalšieho zvyšovania počtu imigrantov s nízkou kvalifikáciou. Vo väčšine ostatných 

kategórií sú postoje populácie orientované skôr pro-imigračne, prípadne neutrálne. (Tabuľky 

11 až 24, Príloha 1)  

Vo výskume uskutočnenom v roku 2011 v rámci Eurobarometra sa v súvislosti 

s možnosťou podpory pracovnej imigrácie do krajín EÚ ako odpovede na demografickú krízu 

k tejto možnosti pozitívne vyjadrilo 38% respondentov z Nemecka, zatiaľ čo 49% bolo proti. 

Až 86% opýtaných pritom zastávalo názor, že imigranti môžu mať problém integrovať sa, 

lebo o to nemajú záujem. 48% si myslelo, že problémom pri integrácii je diskriminácia, ktorej 
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imigranti čelia a 72% súhlasilo s tvrdením, že legálni imigranti by mali mať rovnaké práva 

ako občania. 63% si zároveň myslelo, že imigrácia obohacuje Nemecko po ekonomickej 

i kultúrnej stránke. (TNS Opinion & Social 2012) Tieto postoje možno opäť označiť skôr za 

neutrálne. (Tabuľky 6 až 10, s. 96 - 97) 

3.1.6 Integračná politika a stav integrácie imigrantov. Rita Süssmuth označuje za 

hlavný výsledok diskusie o prisťahovaleckej politike z roku 2000, že integrácia imigrantov, 

ktorí v Nemecku žijú, začala byť vnímaná ako dôležitejšia úloha než reforma politiky 

pracovnej imigrácie. (Süssmuth 2009: 2) Prisťahovalecký zákon z roku 2004 priniesol nový 

pohľad na integráciu. Zaviedol integračné kurzy, ktoré sa stali povinné pre všetkých nových 

imigrantov so zlou úrovňou znalostí nemeckého jazyka.
22

 (Süssmuth 2009: 2) Pri úspechu 

v integračnom kurze existuje možnosť dosiahnuť skrátenie doby pobytu v Nemecku potrebnej 

na udelenie povolenia na trvalý pobyt z 8 na 7 rokov. (Barša, Baršová 2005: 128) 

To, že štát preberá náklady za integračné a jazykové kurzy, jasne ukazuje, že prijal 

integráciu ako svoju úlohu. Zároveň však má isté očakávania od samotných imigrantov. 

Jazyková požiadavka sa stala do veľkej miery nevyhnutnou vzhľadom na vývoj na trhu práce, 

kde ubúda pracovných miest pre nekvalifikovanú pracovnú silu a bez dostatočných znalostí 

nemčiny je tak pre imigrantov často prakticky nemožné nájsť si vhodné zamestnanie. (Luft 

2009: 326) Od roku 2007 je vzťah medzi štátom a imigrantom formalizovaný skrz integračné 

zmluvy. Tie sa pôvodne týkali len imigrantov poberajúcich sociálne dávky a zaväzovali ich 

k participácii na jazykových kurzoch. (Süssmuth 2009: 3) V roku 2009 si vláda vo svojom 

programovom vyhlásení vytýčila za cieľ zavedenie integračných zmlúv pre všetkých 

prichádzajúcich imigrantov. (Bundesregierung 2009) Tie by mali byť šité na mieru 

individuálnym imigrantom a popri integračných kurzoch by mali dávať dôraz aj na osvojenie 

si hodnôt nemeckej spoločnosti. V apríli 2011 bola spustená ich testovacia fáza. Po jej 

evaluácii na konci roka 2012 bude rozhodnuté o ich celoplošnom zavedení. (Migazin 2011) 

Spolková vláda v Národnom integračnom pláne z roku 2007 uznala, že mnoho 

imigrantov sa do nemeckej spoločnosti úspešne integrovalo, no zároveň upozornila, že stále 

existuje skupina obyvateľov s nedostatočnými jazykovými znalosťami, podpriemernou 

vzdelanostnou úrovňou a naopak nadpriemernou nezamestnanosťou. Za ďalší problém 

                                                 
22

 Na druhej strane, tieto kurzy by mohli byť prospešné aj pre mnohých imigrantov, ktorí v Nemecku žijú už 

dlhšiu dobu, ich účasť je však len dobrovoľná. Ďalšou skupinou, ktorá zostáva mimo ich dosahu, sú nelegálni 

imigranti. Účasť na nich môže byť navyše pre niektoré skupiny obyvateľstva problematická. Napr. pre matky 

s deťmi alebo pracujúcich, ktorí môžu mať problém uvoľniť sa zo zamestnania. (Clarence 2009: 67) 
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označila fakt, že nie všetci imigranti akceptujú základné ústavné princípy krajiny, zvláštna 

pozornosť je v tejto súvislosti venovaná postaveniu žien. Z obáv zo vzniku „stratenej 

generácie“ v dôsledku chýbajúcich perspektív pre mladých imigrantov označuje vláda 

integráciu za úlohu celonárodného významu. (Die Bundesregierung 2007: 12) 

Hodnoteniu integrácie imigrantov sa na vládnej úrovni venuje Komisárka pre 

migráciu, utečencov a integráciu, ktorej funkcia bola zriadená v roku 2009. (Süssmuth 2009: 

13) Správu o integrácii tvorenú štúdiami integrácie imigrantov v niekoľkých oblastiach 

zostavuje aj Spolkový úrad pre migráciu a utečencov. Správa sleduje ich integráciu v rámci 

politickej participácie, vzdelávania, jazykových schopností, zisku občianstva, bývania 

a segregácie imigrantov v mestách, interetnických kontaktov, využívania médií a účasti na 

trhu práce. (BAMF 2011) Úrad Komisárky pre migráciu, utečencov a integráciu používa 

nasledujúce kategórie: právny status, predškolská príprava, školská dochádzka, vyššie 

vzdelávanie a príprava na zamestnanie, sociálna integrácia a príjem, spoločenská integrácia 

a aktivita, zdravie, medzikultúrne otváranie sa školy, verejnej správy, zdravotných služieb, 

hospodárstva, politiky a médií a kriminalitu, násilie a nenávisť voči cudzincom. (Engels et al. 

2011: 21) Treba povedať, že obsahovo sa obe správy značne prekrývajú. 

Súhrnne možno povedať, že vo všetkých sledovaných oblastiach dospeli autori štúdií 

k zisteniu, že druhá a ďalšie generácie imigrantov vykazujú vyššiu mieru integrácie ako prvá 

generácia. Lepšie integrovaní sú často mladí ľudia oproti starším. Rozdiely medzi populáciou 

s históriou imigrácie a zvyškom populácie pritom súvisia v mnohých prípadoch predovšetkým 

s odlišnou sociálnou situáciou a úrovňou vzdelania v týchto skupinách. (Engels et al. 2011: 

18) V zásade ale platí, že časť populácie s migračným pôvodom vykazuje vo všetkých 

sledovaných oblastiach horšie výsledky ako celková populácia. Súčasne ale možno pozorovať 

za posledné roky istý pozitívny trend. 

Asi najdôležitejším ukazovateľom z pohľadu spoločnosti aj nemeckého štátu je 

zamestnanosť imigrantov. Najnižšiu zamestnanosť vykazujú ženy imigrantky – len asi 53% 

z nich pracuje, najnižšie čísla sú u imigrantiek z Turecka, kde táto hodnota predstavuje len asi 

tretinu žien z tejto skupiny. (Seebaß, Siegert 2009: 5 - 7) V rámci jednotlivých sektorov sa 

ukazuje, že imigranti sú najviac zamestnaní v spracovateľskom priemysle (27%), v oblasti 

služieb (19,3%), v remeslách (12,9%) a v pohostinstve. Práve v pohostinstve ich pracuje 

nepomerne viac ako Nemcov (9,5% oproti 2,6% Nemcov). Podobná situácia je v primárnom 

sektore (1,5% cudzincov oproti 0,8% Nemcov). (Seebaß, Siegert 2009: 74) Platí pritom, že pri 

prvej generácii sú rozdiely voči majoritnej populácii väčšie ako pri potomkoch imigrantov. Čo 



35 

 

je veľmi negatívne, pracovníci s imigračným pôvodom sú nezamestnaní až v dvojnásobne 

väčšej miere ako zvyšok populácie. V tejto skupine je tiež väčší podiel dlhodobo 

nezamestnaných. (Seebaß, Siegert 2009: 5 - 7) Značným problémom pri uplatnení sa na 

pracovnom trhu je otázka uznávania zahraničných kvalifikácií nemeckými úradmi. Táto 

situácia spôsobuje, že imigranti sú často nútení pracovať pod svojou úrovňou kvalifikácie. 

V Nemecku totiž neexistuje centrálny systém uznávania zahraničných kvalifikácií a je teda 

v kompetencii každej spolkovej krajiny, ako bude postupovať. Navyše, niektorí 

zamestnávatelia môžu vyžadovať uznanie kvalifikácie spolkovou vládou. Na to však majú zo 

zákona nárok len občania EÚ, požiadavky občanov tretích krajín môžu byť odmietnuté. 

(Süssmuth 2009: 18) 

Pohľad na integráciu imigrantov vo vzdelávacom systéme je sťažený tým, že 

v štatistických údajoch o žiakoch sa uvádza len ich štátna príslušnosť, z čoho nie je možné 

zistiť, či majú, alebo nemajú imigračný pôvod. Preto sa získané informácie týkajú len 

imigrantov bez nemeckého občianstva. Hlavným zistením výskumu je, že zahraniční študenti 

navštevujú oproti nemeckým spolužiakom menej často gymnáziá alebo tzv. reálne školy 

(Realschule), ktoré sú predpokladom pre pokračovanie vo vzdelávaní na vyššej odbornej 

škole alebo univerzite, ale zato sú častejšie zastúpení na Hauptschule a pomocných školách, 

ktoré pokračovanie v štúdiu na univerzite neumožňujú. Existujú tu pritom rozdiely medzi 

jednotlivými národnosťami – najväčšie problémy s nemeckým školským systémom majú 

žiaci z Turecka, Talianska, Srbska a Čiernej Hory. Napriek tomu ukázalo porovnanie medzi 

rokmi 2000 a 2006 isté zlepšenie. Celkovo je integrácia zahraničných žiakov v rámci 

nemeckého školského systému hodnotená ako zlá s tým, že už na základnej škole sa objavujú 

rozdiely v schopnostiach. To je pričítané sociálnemu zázemiu ako aj nedostatočnému 

používaniu nemčiny v domácnostiach zahraničných žiakov. (Siegert 2008: 4 - 6) Táto situácia 

sa ďalej odzrkadľuje aj v oblasti vyššieho vzdelania a prípravy na povolanie. Všetky typy 

odborných škôl a vyšších vzdelávacích inštitúcií v Nemecku navštevuje relatívne viac 

nemeckých študentov ako študentov bez nemeckého občianstva. Výrazne nižšie je zastúpenie 

imigrantov aj na univerzitách a vysokých školách. (Siegert 2009: 6 - 8)  

V rámci politickej participácie sa zistilo, že pri druhej generácii imigrantov dochádza 

k výraznému priblíženiu k populácii bez imigračného pôvodu v postojoch k tejto téme. Zdá 

sa, že orientácia v politických otázkach narastá s dĺžkou pobytu, čo je logické, keďže na 

získanie povedomia o politickom živote v krajine je potrebný istý čas. Tiež existuje značný 

rozdiel v záujme o politiku medzi cudzincami bez občianstva a občanmi, čo možno zjavne 
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vysvetliť tým, že tí prví sú v podstate z politickej participácie vylúčení. (Müssig, Worbs 2012: 

5) Osoby s migračným pôvodom sa menej angažujú v oblasti občianskej spoločnosti 

a dobrovoľnej práce. Za príčinu sa považuje často odlišná kultúrou krajiny pôvodu, kde 

občianska spoločnosť nemá taký význam. (Engels et al. 2011: 15) 

V rámci bývania a segregácie imigrantov nie je situácia v Nemecku 

v medzinárodnom porovnaní výrazne negatívna. Aj tu však existujú rozdiely medzi 

jednotlivými národnosťami, pričom najviac oddelene od zvyšku populácie žijú Turci. 

Znepokojivým javom je najmä kombinácia teritoriálnej a sociálnej segregácie. (Friedrich 

2008: 7) Imigrantov, ktorí by nemali žiaden kontakt s domácim obyvateľstvom je však veľmi 

málo, pod 6% vo všetkých etnických skupinách. (Haug 2010: 5) Na druhej strane, z hľadiska 

sociálnej integrácie je dôležité uviesť, že obyvateľstvo s imigračným pôvodom je oproti 

zvyšku populácie dvakrát viac vystavené riziku chudoby. (Engels et al. 2011: 14) 

3.1.7 Situácia na trhu práce. Situáciu na nemeckom trhu práce možno v porovnaní 

s ostatnými krajinami EÚ označiť za dobrú. Celková priemerná nezamestnanosť v Nemecku 

v sledovanom období bola 8,63%, čo zodpovedalo priemeru EÚ (8,73%). V rokoch 2000 až 

2003 bola nemecká nezamestnanosť v rámci EÚ priemerná, v rokoch 2004 až 2007 možno 

hovoriť o vysokej nezamestnanosti, v roku 2008 opäť o priemernej a od roku 2009 o nízkej 

nezamestnanosti. (Eurostat 2012c) (Tabuľka 25, s. 99) Podľa údajov za rok 2012 tento trend 

aj naďalej pokračuje s aktuálnou nezamestnanosťou 5,4%. (Eurostat 2012b) 

Čo je pozitívne, v období rokov 2000 až 2011 sa v Nemecku nezamestnanosť 

pracovníkov mladších ako 25 rokov kontinuálne pohybovala pod priemerom EÚ. Priemerná 

nezamestnanosť mladých v Nemecku v tomto období dosahovala 11,17%. (Eurostat 2012a) 

(Tabuľka 26, s. 99 - 100) Tu treba zdôrazniť, že nezamestnanosť mladých ľudí je jedným 

z najpálčivejších európskych problémov, preto treba vnímať aktuálny trend v Nemecku ako 

obzvlášť pozitívny. 

3.1.8 Rozsah a typ imigrácie. Aj keď Nemecko patrí k jedným z hlavných 

prijímateľov imigrantov v západnej Európe
23

, v posledných rokoch dochádza k poklesu 

imigrácie. Zatiaľ čo v rokoch 2000 až 2002 sa počet imigrantov pohyboval nad 800 tisíc 

a v rokoch 2003 a 2004 len niečo pod touto hodnotou, v rokoch 2005 až 2008 to bolo len 

okolo 700 000 a najväčší prepad nastal v roku 2009, keď kleslo na 346 216. V roku 2010 

došlo opäť k miernemu nárastu na 404 055. (Eurostat 2012d) Navyše, popritom dochádza aj 

                                                 
23

 OECD napriek tomu kritizovala Nemecko za prijímanie príliš malého počtu imigrantov v porovnaní s inými 

západoeurópskymi krajinami. (Clarence 2009: 59) 
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k značnému vysťahovalectvu. V roku 2004 bol preto čistý príliv imigrantov len okolo 82 000. 

(Castles, Miller eds. 2009: 110) (Tabuľky 27 a 28, s. 100 - 101) Najväčším zdrojom imigrácie 

je pritom, podobne ako na úrovni EÚ, zjednocovanie rodín. V roku 2004 zodpovedal tento 

nástroj približne 50% všetkej legálnej imigrácie. (Castles, Miller eds. 2009: 110) 

V roku 2007 žilo v Nemecku 15,4 milióna ľudí s imigračným pôvodom, z toho bolo 

8,1 milióna Nemcov, 2,8 milióna etnických Nemcov z východnej Európy a 7,3 milióna 

cudzincov. Ich podiel na obyvateľstve je celkovo 18,7%. (Rühl 2009: 5) Samotný podiel 

cudzincov na obyvateľstve predstavuje približne 8,8%. Celkový počet osôb narodených 

v zahraničí, teda vrátane tých, čo medzičasom získali nemecké občianstvo, je cca 12%. Asi 

štvrtina cudzincov žijúcich v Nemecku má turecké občianstvo. Na druhom mieste sú Taliani, 

ktorých je 7,8%. Nasledujú Poliaci, Srbi (vrátane obyvateľov bývalého Srbska a Čiernej 

Hory), Gréci, Chorváti, Rusi, Rakúšania, obyvatelia Bosny a Hercegoviny a Holanďania. 

(Rühl 2009: 32 - 33) (Tabuľka 30, s. 102) Väčšina imigrantov zostáva v Nemecku dlhodobo. 

V roku 2008 až 65,5% cudzincov žilo v Nemecku aspoň 10 rokov, 36,7% aspoň 20 a 23,2% 

až 30 rokov. Až 72,2% žilo v Nemecku aspoň 8 rokov, čo znamená, že spĺňajú minimálne 

jednu z podmienok pre udelenie občianstva. (Rühl 2009: 38) 

Osoby, ktorých migráciu označujeme ako nútenú, spadajú spravidla do kategórie 

žiadateľov o azyl. Ich počet je teda možné odvodiť od počtu udelených azylov, aj keď, 

samozrejme, nemožno vylúčiť, že v tomto čísle nie sú zahrnutí všetci nútení migranti, keďže 

niektorí sa mohli do krajiny dostať inou legálnou cestou, prípadne nelegálne. Podľa štatistík 

BAMF uznalo Nemecko v rokoch 2000 až 2011 ročne v priemere 8836 oprávnení na azylovú 

ochranu, ochranu utečencov alebo nemožnosť vrátenia žiadateľa do krajiny pôvodu z dôvodu 

hrozby neľudského zaobchádzania, prenasledovania a pod. To činí v priemere 17,4% 

uspokojených žiadostí ročne. (BAMF 2012: 8) Prirodzene, toto číslo odráža vo väčšej miere 

to, ako vníma pomer nútenej a dobrovoľnej migrácie samo Nemecko, než presný opis reality.  

Rozdeliť imigrantov prichádzajúcich do Nemecka na kvalifikovanú 

a nekvalifikovanú pracovnú silu je pomerne zložité, keďže, ako ukazujú štatistiky, aj 

kvalifikovaní imigranti musia často pracovať pod úrovňou svojej kvalifikácie z dôvodu 

problematického uznávania zahraničných kvalifikácií, o ktorom som hovorila už vyššie. 

 

3.2 Vývoj nemeckej imigračnej politiky po roku 2000 

Rok 2000 je rokom, kedy začalo dochádzať k významným zmenám v nemeckej 

imigračnej politike, ktorá začala reflektovať realitu nemeckého štátu a jeho multikultúrny 



38 

 

charakter. V tomto roku vstúpil do platnosti už spomínaný zákon o občianstve, ktorý po 

prvýkrát zavádza popri princípe ius sanguinis aj princíp ius soli. V reakcii na vplyvy 

globalizácie a potrebu prilákať tých najlepších pracovníkov z celého sveta došlo tiež 

k zavedeniu tzv. zelených kariet. Tie boli určené pre odborníkov z oblasti informačných 

a komunikačných technológií a boli reakciou vlády na tlak zamestnávateľov v tomto sektore. 

Spustenie zelených kariet predstavovalo za mnoho rokov prvý prípad, keď nemeckí politici 

uvažovali o imigrácii ako o želanom efekte politiky. (Castles, Hansen, Schierup 2006: 149) 

Program bol spustený od augusta 2000 do decembra 2004 a týkal sa vysokokvalifikovaných 

pracovníkov so vzdelaním v odbore, ktorých ročná mzda mala byť aspoň 51 000€. Okrem 

pracovníkov zo zahraničia sem spadali aj zahraničný absolventi nemeckých škôl. Výhodné na 

tomto programe bolo, že, na rozdiel od bežných prípadov, ak sa firma rozhodla pre 

konkrétneho pracovníka zo zahraničia, nebolo potrebné dokazovať, že danú pozíciu nie je 

schopná obsadiť domácim pracovníkom. (Barša, Baršová 2005: 124) Po 18 mesiacoch mal 

pracovník tiež možnosť zmeniť zamestnanie v rámci odboru. Zároveň tu existovala možnosť 

príchodu manžela/manželky, ktorí mali po jednom roku tiež nárok na pracovné povolenie. 

(Bauer, Kunze 2004: 9) Na druhej strane, pracovné povolenie sa vydávalo len na päťročné 

obdobie, čo viedlo k tomu, že mnoho potenciálnych kandidátov dalo prednosť krajinám, ktoré 

ponúkajú trvalejšiu perspektívu. Prekážkou mohla byť aj jazyková bariéra a pomerne 

komplikovaná byrokracia. Navyše, krátko po spustení programu vypukla v IT odbore kríza 

a cca 7% pracovníkov, ktorí prišli do Nemecka v rámci tejto schémy, zostalo 

nezamestnaných. Kríza spôsobila aj to, že, aj keď kvóta na počet povolení bola 20 000, 

nakoniec došlo k vydaniu len 13 566 zelených kariet. Fakt, že nedostatok pracovníkov 

v oblasti IT čoskoro vystriedal nedostatok zdravotníckeho personálu, ukázal, že takto úzko 

konštruovaná schéma nie je schopná pružne reagovať na zmeny na trhu práce. (Barša, 

Baršová 2005: 124 - 125) 

Príklad zelených kariet bol dôkazom toho, že nemecká imigračná politika potrebuje 

koherentný prístup a nie čiastkové opatrenia.
24

 Túto potrebu si zjavne uvedomil aj minister 

vnútra Otto Schily (SPD), ktorý sa rozhodol pre jej reformuláciu. Hlavnými príčinami pre 

tento krok bol demografický vývoj v Nemecku, ktorý prináša starnutie populácie a znižovanie 

množstva dostupnej pracovnej sily
25

, ďalej chýbajúci pracovníci na trhu práce, ktorých nie je 

                                                 
24

 Namiesto súhrnnej právne normy bola po roku 1973 pracovná imigrácia umožňovaná súborom asi tridsiatich 

výnimiek zo zákazu pracovnej imigrácie z tretích krajín. (Süssmuth 2009: 10) 

25
 Od roku 1990 sa pôrodnosť v Nemecku drží pod 1,5 dieťaťa na ženu. (Süssmuth 2009: 4) 
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možné dodať z domácich zdrojov, keďže dopyt a ponuka sa mnohokrát nekryjú. Navyše, 

Schily si uvedomil, že rozvoj a rast ekonomiky je stále viac závislý na nových ideách 

a vedomostiach, ktoré vznikajú v interakcii ľudí z rôznych kultúr. Čo je ale najdôležitejšie, 

napriek tomu, že nemeckí politici i verejnosť dlhodobo odmietali označenie Nemecka ako 

krajiny imigrácie, to sa už dávno stalo imigračnou krajinou de facto a bolo načase, aby tento 

vývoj začala reflektovať aj oficiálna politika. (Barša, Baršová 2005: 125) V záujme 

priechodnosti nového zákona zriadil Schily v septembri 2000 komisiu pod vedením Rity 

Süssmuth z CDU/CSU.
26

 Pohľad na imigráciu, ktorý táto komisia prezentovala, vzišiel síce 

z konsenzu väčšiny významných aktérov, no nebol ešte pevne zakorenený v spoločnosti. 

(Thränhardt 2002: 247) Výstupy komisie boli kritikmi videné ako príliš liberálne a čelili 

odporu najmä z radov CDU/CSU. Odporcovia tvrdili, že návrh sa snaží o rozšírenie imigrácie 

namiesto o jej obmedzenie. (Angenendt, Kruse, Orren 2003: 132) Pôvodný návrh napríklad 

predpokladal zavedenie bodového systému po vzore Kanady alebo Austrálie, ktorý by 

udeľoval povolenie na pobyt žiadateľom podľa počtu bodov, ktoré by získali v rôznych 

kategóriách definujúcich ich vhodnosť pre nemecký pracovný trh. Tento návrh ale nakoniec 

neprešiel.
27

 (Bade et al. 2007: 168) Tvorbu novej imigračnej politiky ovplyvnili aj udalosti 11. 

septembra 2001. Len krátko po teroristických útokoch, ešte v roku 2001, boli prijaté 

antiteroristické opatrenia, ktoré okrem iného umožňovali aj deportáciu osôb, ktoré by 

predstavovali ohrozenie bezpečnosti, ako aj tých, ktoré by klamali pri vízovej procedúre 

v bezpečnostných otázkach. Atmosféra, ktorá v danej situácii vládla, tak umožnila prijatie 

opatrení, ktoré by boli za normálnych okolností ťažko predstaviteľné. (Angenendt, Kruse, 

Orren 2003: 132 - 133) Aj v tomto prípade možno hovoriť o efekte sekuritizácie. Popri 

teroristických útokoch bola diskusia ovplyvnená aj tým, že v roku 2002 sa mali konať 

parlamentné voľby. (Angenendt, Kruse, Orren 2003: 141) 

Zákon, ktorý bol nakoniec v roku 2004 schválený, bol oklieštenou podobou návrhu 

Süssmuthovej komisie. Vychádzal zo základnej premisy, že Nemecko je krajinou 

prisťahovalcov, a preto musí byť schopné imigráciu riadiť. Zuwanderungsgesetz alebo 

prisťahovalecký zákon zároveň prinášal do celého systému väčšiu prehľadnosť, keďže jeden 

zákon sa mal venovať imigračnej problematike komplexne. (Clarence 2009: 64) Boli tu 

                                                 
26

 Okrem komisie zriadenej Schilym došlo aj k zriadeniu ďalších komisií a expertných skupín k tejto téme, napr. 

na pôde Bundestagu. (Angenendt, Kruse, Orren 2003: 131) 

27
 Krajiny, ktoré tento systém majú, pritom získavajú väčší podiel vysokokvalifikovaných migrantov oproti 

ďalším štátom. (Pohl 2008: 125) 
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zavedené dve kategórie povolenia na pobyt – Aufenthaltserlaubnis (povolenie na pobyt), ktoré 

bolo časovo obmedzené a časovo neobmedzené Niederlassungserlaubnis (povolenie 

k usadeniu sa). Občania EÚ po novom o povolenie na pobyt žiadať nemuseli, mali len 

prihlasovaciu povinnosť. (Han 2010: 190) Zároveň došlo k obmedzeniu dôvodov pre vydanie 

jedného z povolení na štyri - práca, vzdelávanie, zjednotenie rodiny a novo aj humanitárne 

dôvody. V rámci pracovnej imigrácie boli zavedené dva režimy. Pri prvom – klasickom 

dochádza k vydaniu časovo obmedzeného pracovného povolenia na konkrétne miesto 

neobsadené (resp. neobsaditeľné) nemeckým pracovníkom, pričom tu dochádza k zjednoteniu 

vydávania pracovného povolenia a povolenia na pobyt. Druhý režim je určený pre 

vysokokvalifikovaných pracovníkov, ktorí získavajú už od počiatku možnosť trvalo sa 

v Nemecku usadiť a ktorí podmienku, že na ich miesto nie je k dispozícii žiaden vhodný 

kandidát z Nemecka/EÚ, plniť nemusia.
28

 Táto možnosť existovala aj pre podnikateľov, ktorí 

investujú v Nemecku aspoň 1 milión € a vytvoria aspoň 10 pracovných miest. (Barša, Baršová 

2005: 127) Taktiež bol zahraničným študentom po skončení štúdia poskytnutý jeden rok na 

to, aby si našli zamestnanie.
29

 (Süssmuth 2009: 2) Zákon premenoval dovtedajší Spolkový 

úrad pre rozoznanie zahraničných utečencov na Spolkový úrad pre migráciu a utečencov. Ten 

dostal za úlohu asistovať v integrácii imigrantov, uskutočňovať výskum, viesť register 

cudzincov a koordinovať výmenu informácií o pracovnej migrácii medzi Nemeckom a 

zahraničím. (Han 2010: 190 - 191) S prijatím nového prisťahovaleckého zákona súvisela aj 

zmena rétoriky. Prisťahovalci sú tu po prvýkrát označení ako imigranti a nie ako cudzinci. 

Kancelár Schröder súčasne v roku 2004 Nemecko po prvýkrát oficiálne označil za krajinu 

imigrácie. (Clarence 2009: 58, 64) 

Na zisk pracovného povolenia v Nemecku je potrebné doložiť špeciálne schopnosti. 

Sem patria okrem vysokokvalifikovaných pracovníkov napr. vedci, žurnalisti, profesionálni 

športovci, charitatívni pracovníci, podnikatelia atď. Možnosť udelenia pracovného povolenia 

existuje aj pre niektoré neexpertné profesie ako sú au-pair, sezónni pracovníci, sociálni 

pracovníci alebo opatrovatelia. (IOM 2008: 252 – 253) V tomto prípade ide ale len o dočasné 

pracovné povolenie. (BMI 2009 – 2012b) 

                                                 
28

 Vysokokvalifikovaným pracovníkom sa pôvodne rozumel pracovník s ročným príjmom aspoň 86 400€. 

(Süssmuth 2009: 3) Neskôr bola táto hranica znížená na 66 000€ a po prijatí modrej karty EÚ na 45 000€. 

(DIHK 2011)  

29
 Dnes majú na hľadanie zamestnania už 18 mesiacov. Absolventi odborného vzdelania na stredoškolskej úrovni 

majú na hľadanie si zamestnania 1 rok. (BIM 2009 – 2012b) 
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Špecifickou formou imigrácie bola v nemeckom prípade, popri už spomínanej 

imigrácii etnických Nemcov, tiež imigrácia židov žijúcich v štátoch SNŠ. Od januára 2005 

došlo k sprísneniu podmienok aj v tejto oblasti a žiadatelia musia preukázať popri židovskom 

pôvode aj, že sú schopní zabezpečiť svoje životné potreby, a že ovládajú nemčinu. Navyše 

musia predložiť potvrdenie židovských autorít, že príjmu žiadateľa do židovskej komunity 

a od roku 2006 bola pridaná aj podmienka pozitívnej imigračnej perspektívy. Dôvod, prečo 

Nemecko poskytuje židovským žiadateľom o pobyt zvýhodnené podmienky, je zrejmý, čo je 

ale zaujímavé, podobnému zvýhodneniu sa nemôžu tešiť rómski žiadatelia, napriek tomu, že 

popri židoch patrili Rómovia k skupinám najviac postihnutým holokaustom. (Bade et al. 

2007: 167 – 168)  

Jedným zo základných cieľov Nemecka v rámci jeho imigračnej politiky je 

prilákanie kvalifikovanej pracovnej sily, ktorá by zaplnila existujúce medzery na trhu práce. 

No ako sa zdá, doposiaľ sa Nemecku tento druh pracovníkov príliš prilákať nedarí. V roku 

2009 sa pre trvalý pobyt v Nemecku rozhodlo len 169 vysokokvalifikovaných pracovníkov, 

ďalších niekoľko tisíc dostalo povolenie k dočasnému pobytu. Na nemeckých vysokých 

školách študuje asi 60 000 zahraničných študentov, no z nich sa pre zotrvanie v krajine 

rozhodne len asi desatina. Asociácia nemeckých inžinierov pritom informuje, že v celej 

krajine je približne 36 000 neobsadených inžinierskych pozícií a 43 000 voľných miest 

v oblasti IT. Podľa Nemeckého inštitútu pre ekonomický výskum stojí situácia, keď na trhu 

práce chýba kvalifikovaná pracovná sila, Nemecko ročne až 15 miliárd €. Samozrejme, 

prilákať kvalifikovaných pracovníkov zo zahraničia nie je jednoduché, keďže nemožno 

presne určiť, ktoré faktory sú v ich rozhodovaní zásadné. Rozhodne ale zohráva dôležitú rolu 

jednoduchý a prehľadný systém vydávania víz a povolení na pobyt ako aj dostatok možností 

a tolerantné prostredie v cieľovej krajine. Je možné, že Nemecko v konečnom dôsledku 

dopláca na zlý imidž, keďže nevyvoláva v imigrantoch dojem, že by ich vítalo a že by o nich 

skutočne stálo. No napriek tomu mnoho imigrantov, ktorí do Nemecka prídu, hodnotí 

pozitívne fakt, že krajina ponúka solídny sociálny systém a sieť služieb, čo je veľmi praktické 

najmä pre rodiny s deťmi. (Jacoby 2011) Ďalším problémom je už spomínaná otázka 

uznávania zahraničných kvalifikácií (predovšetkým zo štátov mimo EÚ) nemeckými úradmi. 

Z tohto dôvodu Nemecko kritizovala aj OECD. (Clarence 2009: 59) Od augusta 2012 

implementovalo Nemecko do svojho práva smernicu o zavedení modrej karty EÚ. Tá sa stala 

ústredným oprávnením na pobyt pre vysokoškolsky vzdelaných pracovníkov z tretích štátov – 

tí musia okrem vysokoškolského diplomu získať prácu s minimálnym platom 45 000€ ročne. 
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V oblastiach, kde čelí Nemecko výraznému nedostatku pracovnej sily (napr. v prípade 

doktorov), je znížená príjmová hranica na 35 000€ s tým, že dochádza ku kontrole, či 

pracovné podmienky zodpovedajú nemeckým normám. Pri dobrých znalostiach nemčiny je 

možné už po dvoch rokoch získať povolenie k usadeniu sa. Vysokoškolsky vzdelaní majú 

možnosť uchádzať sa aj o polročné vízum za účelom hľadania si práce (musia doložiť 

dostatočné finančné prostriedky na pokrytie svojich životných nákladov). Ak sa im podarí 

nájsť si prácu, môžu sa o povolenie na pobyt uchádzať priamo z Nemecka. Pre 

kvalifikovaných pracovníkov, ktorí podmienky na udelenie modrej karty nespĺňajú, existuje 

možnosť získať dočasné povolenie na pobyt do doby, kým tieto podmienky naplnia. Ak sa im 

to nepodarí, môže byť toto dočasné povolenie predĺžené a po piatich rokoch majú nárok na 

povolenie k usadeniu sa. Pre špičkových pracovníkov z akademického prostredia existuje 

naďalej možnosť získať hneď po príchode povolenie na usadenie sa. (BMI 2009 – 2012b) 

Napriek snahám o sprehľadnenie imigračnej politiky stále existuje mnoho 

čiastkových zákonov, ktoré sa týkajú predovšetkým krátkodobej pracovnej imigrácie. Napr. 

program pre pracovníkov z krajín strednej a východnej Európy, ktorí väčšinou pracujú 

v stavebníctve. Títo majú možnosť pracovať na území Nemecka v trvaní do dvoch rokov, 

pričom počas tohto obdobia zostávajú zamestnancami domovskej firmy, ktorá funguje ako 

subdodávateľ pre nemeckú firmu. Taktiež bol spustený program pre zdravotné sestry z Ázie 

a krajín bývalej Juhoslávie ako aj program pre obyvateľov prihraničných oblastí v Českej 

republike a Poľsku, ktorý im umožňoval dochádzať za prácou do Nemecka. (Castles, Hansen, 

Schierup 2006: 152) Špeciálna regulácia bola prijatá aj pre sezónnych pracovníkov. Ich 

príchod je možný len, ak má Nemecko s ich krajinou pôvodu príslušnú dohodu.
30

 Maximálna 

doba pobytu v Nemecku činí šesť, resp. osem mesiacov v kalendárnom roku. (Parusel, 

Schneider 2010: 30) Čo sa týka cirkulárnej migrácie, Nemecko zatiaľ neprijalo žiadne 

konkrétne politiky na jej podporu a existujúca legislatíva ju propaguje maximálne nepriamo. 

(Parusel, Schneider 2011: 61) V minulosti sa už ale objavili náznaky, že by táto forma 

migrácie mohla byť pre Nemecko zaujímavá, napr. spoločný strategický dokument vtedajších 

ministrov vnútra Nemecka a Francúzska W. Schäubleho a N. Sarkozyho z roku 2006, 

v ktorom hovoria o cirkulárnej migráciu ako o nástroji migračnej ako aj rozvojovej politiky. 

(Parusel, Schneider 2011: 17)  

                                                 
30

 Keďže občania členských štátov EÚ, ktoré sa stali členmi Únie v roku 2004, môžu od roku 2011 pracovať 

v Nemecku bez obmedzení, stali sa pre mnoho z pôvodných cieľových krajín tieto zákony neaktuálne. 
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Nemecko nepatrilo na začiatku k veľkým podporovateľom spoločnej imigračnej 

politiky EÚ, no vzhľadom na jej rozvoj bolo nútené v roku 2007 prijať zákon, ktorým 

prenieslo do svojho domáceho práva 11 smerníc EK týkajúcich sa imigračnej politiky. (IOM 

2008: 252) Tento zákon priniesol do nemeckých noriem v tejto oblasti niekoľko zmien. Popri 

dvoch existujúcich druhoch povolenia na pobyt zaviedol povolenie, ktoré umožňuje 

cudzincom z tretích krajín voľný pohyb po celej EÚ ako aj špeciálny druh oprávnenia 

k pobytu pre výskumníkov a študentov pripustených k štúdiu v iných členských štátoch. 

Zákon ďalej umožnil participáciu v integračných kurzoch aj dospelým nemeckým občanom 

s nedostatočnými znalosťami nemčiny. Zaviedol tiež tzv. integračné kontrakty pre imigrantov, 

ktorí sú poberateľmi sociálnych dávok, ktorými sú zaviazaní k účasti na integračných 

kurzoch. Získanie občianstva sa stalo závislé na dostatočných znalostiach nemeckého jazyka 

a kultúry. Zároveň sa zavádza pre manželov/manželky imigrantov minimálna veková hranica 

18 rokov ako aj podmienka podstúpiť pred príchodom do Nemecka jazykový test. Došlo tiež 

k vyjasneniu statusu tzv. tolerovaných osôb, teda osôb, ktoré by mali byť podľa platných 

zákonov vyhostené z Nemecka, no sú z nejakých dôvodov „trpené“ na jeho území (napr. 

zdravotné alebo rodinné dôvody).
31

 Pre tieto účely bola prijatá špeciálna právna norma, ktorá 

mala riešiť už existujúce prípady – Altfallregelung. Tieto osoby získali po ôsmych, resp. 

šiestich rokoch, ak majú maloleté deti, nárok na povolenie na dočasný pobyt a pracovné 

povolenie.
32

 Taktiež boli znížené požiadavky na imigrantov, ktorí chcú v Nemecku podnikať. 

Po novom stačilo, ak investovali v Nemecku 500 000€ a vytvorili aspoň 5 pracovných 

miest.
33

 Príjmová požiadavka pre vysokokvalifikovaných imigrantov bola znížená na 

64 800€. Občania členských štátov EÚ už viac nepotrebujú víza na legálny pobyt v Nemecku. 

A nakoniec, dochádza k zavedeniu dočasného povolenia na pobyt pre obete obchodovania 

s ľuďmi. (Süssmuth 2009: 3; BMI 2009 – 2012a) V roku 2011 bol prijatý druhý takýto zákon, 

ktorý do národného práva preniesol smernicu namierenú proti zamestnávateľom 

                                                 
31

 Mnoho žiadateľov o azyl po zamietnutí ich žiadosti takpovediac zmizne a pobývajú v Nemecku, až kým 

nezískajú Duldung (doslova trpenie alebo strpenie) alebo tolerovaný pobyt. Podľa EK dôjde na území EÚ k 

vykonaniu len jedného z troch príkazov na vyhostenie. (Luft 2009: 305) 

32
 Pôvodne mal byť tento dočasný pobyt garantovaný do 31.12. 2009, neskôr bol predĺžený do konca roku 2011. 

(BMI 2009 – 2012a) Na konci roku 2011 nedošlo k ďalšiemu predĺženiu, keďže to je možné v rámci všeobecnej 

možnosti predĺžiť skúšobné povolenie na pobyt v rámci regulácie starých prípadov (Altfallregelung) v prípade 

existencie pozitívne integračnej prognózy. (Schneider 2012: 54) 

33
 Od 1.1. 2009 bol limit pre objem investícií znížený na 250 000€ a od augusta 2012 bol úplne zrušený, rovnako 

ako limit na počet pracovných miest. (BMI 2009 – 2012b) 
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zamestnávajúcim ilegálnych imigrantov a smernicu o spoločných pravidlách pre návrat 

občanov tretích krajín, ktorí sú na území EÚ ilegálne. Došlo tiež k prispôsobeniu domácich 

predpisov vízovému kódexu EÚ. (migration-asyl.de 2011)  

Najväčší podiel legálnej imigrácie do Nemecka sa nedeje v rámci pracovnej 

imigrácie, ale v súvislosti so zjednocovaním rodín. V rámci neho môže do Nemecka 

pricestovať manžel/manželka občanov tretích krajín, ktorí majú povolenie na trvalý pobyt 

v Nemecku, povolenie na dočasný pobyt v trvaní aspoň dvoch rokov alebo povolenie na 

pobyt, ktoré existovalo už v dobe uzavretia manželstva, pričom trvanie pobytu je 

predpokladané na viac ako rok. Ich partner musí mať aspoň 18 rokov a ovládať základy 

nemčiny – táto podmienka neplatí pre občanov krajín, ktoré nemajú s Nemeckom vízovú 

povinnosť (napr. USA, Kanada), manželov a manželky vysokokvalifikovaných pracovníkov, 

držiteľov modrej karty ako aj tých s akademickým vzdelaním. Povolenie sa väčšinou vydáva 

na rok s možnosťou predĺženia, po piatich rokoch získava partner právo požiadať si 

o samostatné povolenie na trvalý pobyt, no musí doložiť dostatočný príjem. Prvé dva roky 

pritom nemôže byť manžel/manželka samozamestnávateľom a môže pracovať len 

v špecifických odvetviach, ak na danú pozíciu nie je k dispozícii žiaden vhodný uchádzač 

z Nemecka alebo krajín EÚ. Právo okamžitého prístupu na pracovný trh majú rodinní 

príslušníci, len ak ho má aj ich manžel/manželka. V opačnom prípade musia čakať dva roky.
34

 

Manželstvo možno rozviesť bez ohrozenia nároku na pobyt po troch rokoch. Čo sa týka detí, 

automaticky je možné zjednotenie v prípade detí mladších ako 16 rokov. Deti medzi 16. a 18. 

rokom musia dokázať znalosti nemčiny a v prípade detí nad 18 rokov je zjednotenie rodiny 

možné len vo výnimočných prípadoch. Ak dieťa žilo na území Nemecka aspoň 5 rokov, 

získava dovŕšením 16. roku automaticky povolenie na trvalý pobyt. Deti majú zároveň 

umožnený prístup na nemecké školy. (IOM 2008: 257 – 258; BMI 2009 – 2012b) 

Manžel/manželka alebo neplnoleté deti nemeckého občana či rodičia maloletých Nemcov 

môžu pricestovať na jeden až tri roky, pričom získajú neobmedzený prístup k práci 

a podnikaniu. Ak trvá rodinný vzťah aspoň tri roky, získavajú rodinní príslušníci povolenie na 

trvalý pobyt bez potreby predkladať potvrdenie o dostatočných finančných prostriedkoch. 

V prípade manželstva musí toto trvať aspoň tri roky.
35

 Manželia musia mať obaja nad 18 

                                                 
34

 To odporuje smernici EÚ o zjednocovaní rodín z roku 2003, podľa ktorej to má byť len rok. (IOM 2008: 259) 

35
 Pôvodne bola táto hranica dva roky. K jej predĺženiu došlo v súvislosti s bojom proti účelovým manželstvám. 

(BMI 2009 – 2012a) 
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rokov a musia ovládať nemčinu. Požiadavka jazykových znalostí neplatí pre občanov EÚ.
36

 

(IOM 2008: 256)  

Popri legálnej imigrácii sa musí Nemecko vyrovnať aj so značným objemom 

nelegálnych imigrantov. Je veľmi ťažké presne povedať, koľko nelegálnych imigrantov sa 

v Nemecku nachádza. Odhady sa pohybujú od 150 000 do 1,5 milióna. To vychádza z toho, 

že existuje viacero spôsobov ako získať nelegálny status. Veľa imigrantov vstúpi na nemecké 

územie legálne, ale potom zostanú aj po skončení platnosti svojho oprávnenia na pobyt alebo 

vykonávajú činnosť, ktorú ním nemajú povolenú.(Martin 2004: 242) Nelegálni imigranti majú 

v Nemecku nárok na všetky základné práva ako aj na niektoré služby, napr. zdravotnú 

starostlivosť. V tomto prípade ale plnému využívaniu ich nároku často bráni strach 

z odhalenia. Legislatívnou zmenou z roku 2009 bola však povinnosť verejných orgánov 

upozorniť príslušné úrady na ilegálnych imigrantov obmedzená na prípady, keď títo 

predstavujú ohrozenie verejného zdravia. Dôvodom je ochrana osobných údajov. Toto 

nariadenie platí aj pre vzdelávacie inštitúcie. Imigranti, ktorí pracujú nelegálne, majú tiež 

nárok na mzdu ako aj dovolenku a v prípade, že ich nároky nie sú zohľadnené, môžu žalovať 

zamestnávateľa pred pracovným súdom. Vzhľadom na ich nelegálny status sa ale väčšina 

z nich obáva podniknúť tento krok. (Schneider 2012: 27 - 28)  

Od roku 2005 sa snaží Nemecko ilegálnu imigráciu obmedziť posilnením hraničných 

kontrol. (Luft 2009: 308) Došlo k vytvoreniu bezpečnostnej siete v okolí nemeckých hraníc, 

v rámci ktorej majú colníci právo uskutočňovať kontroly na nemeckom území až 30 km od 

hraníc bez potreby ďalších formalít. (Oldman 2005: 31) Nemecko má taktiež uzavreté dohody 

o spolupráci v tejto oblasti so všetkými susednými štátmi a je spolu s Francúzskom, 

Holandskom, Španielskom, Belgickom, Luxemburskom a Rakúskom jedným z iniciátorov 

tzv. Prümskej dohody z roku 2005, v rámci ktorej si zúčastnené štáty vymieňajú informácie o 

cudzincoch - odtlačky prstov, DNA a údaje o motorových vozidlách. V auguste 2008 sa táto 

dohoda stala súčasťou legislatívy EÚ. Popri hraničných kontrolách bojuje Nemecko proti 

nelegálnej imigrácii aj spoluprácou s najčastejšími krajinami pôvodu nelegálnych imigrantov. 

Príkladom môže byť spolupráca policajných zložiek, napr. asistencia pri kontrole hraníc alebo 

technická asistencia policajným jednotkám iných štátov. Takto získala v roku 2010 ukrajinská 

polícia od Nemecka počítačové vybavenie a bieloruským poriadkovým zložkám boli 

                                                 
36

 Tým dochádza k zvýhodňovaniu občanov EÚ pred nemeckými občanmi, čo odporuje článku 7(2) smernice EK 

o zjednocovaní rodín z roku 2003. (IOM 2008: 259) 
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poskytnuté motorové vozidlá.
37

 (Schneider 2012: 58 - 59) Nemecko uzaviera už od 

päťdesiatych rokov s inými štátmi aj readmisné dohody, momentálne ich má asi 30. 

(Schneider 2012: 57 - 58) V súvislosti s návratom imigrantov do krajiny pôvodu bol spustený 

aj program asistovaného dobrovoľného návratu imigrantov, ktorý je prístupný legálnym aj 

ilegálnym imigrantom. (Schneider 2012: 35 – 36) Za účelom návratu nelegálnych imigrantov 

vnikla aj spoločná jednotka zabezpečujúca spoluprácu medzi federálnymi a regionálnymi 

inštitúciami. Aj cudzincovi, ktorí má opustiť krajinu, možno výnimočne udeliť povolenie na 

pobyt z humanitárnych dôvodov na základe žiadosti od tzv. Komisie pre vážne prípady 

(Hartefällekomission). Tieto komisie fungujú na úrovni spolkových krajín a ich konkrétne 

zloženie sa líši prípad od prípadu. (Schneider 2012: 35) Popri boju proti vstupu nelegálnych 

imigrantov na nemecké územie bojuje nemecký štát aj proti nelegálnej práci. Od roku 2003 

začal colný úrad spolupracovať za týmto účelom s úradom práce. (Luft 2009: 309) Nemecko 

využíva aj politiky kodifikované na úrovni EÚ ako sankcie pre zamestnávateľov 

zamestnávajúcich nelegálnych imigrantov či sankcie pre prepravné spoločnosti, ktoré ich 

privezú na územie Nemecka. 

                                                 
37

 Spolupráca s Bieloruskom je médiami aj verejnosťou vnímaná so značnými rozpakmi a bola viackrát 

kritizovaná. (Spiegel Online 2012a; Die Welt 2012) 
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4. IMIGRAČNÁ POLITIKA ŠVÉDSKEHO KRÁĽOVSTVA 

 

Až do druhej svetovej vojny bolo Švédsko krajinou vysťahovalcov, no po nej došlo 

postupne k otočeniu tohto trendu. Samo seba začalo vnímať ako krajinu imigrácie 

v šesťdesiatych rokoch. (Oldman 2005: 53) Švédsko je tradične videné ako reprezentant 

multikulturalistického pojatia imigračnej politiky. Pre tento prístup sa krajina rozhodla v roku 

1975 po ôsmych rokoch štúdia imigrácie. Popri rovnoprávnom postavení bola tak imigrantom 

poskytnutá aj možnosť rozhodnúť sa, či a do akej miery si chcú zachovať svoju kultúru. 

(Henry 2011: 4) Už v polovici osemdesiatych rokov ale Švédsko tento prístup čiastočne 

opustilo z obavy, že prílišné zdôrazňovanie partikulárnych národných identít imigrantov by 

mohlo narušiť kohéziu celej spoločnosti v rámci jednej občianskej komunity. (Brochmann et 

al. 2012: 79) Multikulturalizmus je totiž vo švédskom prípade kombinovaný 

s univerzalistickým štátom blahobytu. (Brochmann et al. 2012: 89) Švédskym postojom 

v oblasti imigrácie sa preto stalo dôsledné vynucovanie pracovných štandardov.
38

 (Hurrle 

2009: 57) Systém štedrých sociálnych provízií dostupných pre imigrantov predstavuje 

zároveň faktor, ktorý tlačí na väčšiu reštriktívnosť v imigračnej politike, keďže v momente, 

keď imigrant na územie Švédska príde, má nárok na rozsiahly systém podpôr. (Castles, 

Hansen, Schierup 2006: 219) 

 

4.1 Faktory ovplyvňujúce charakter imigračnej politiky 

4.1.1 Definícia národnej identity. Švédsky koncept národnej identity obsahuje 

občiansky i etnický prvok. Ten druhý je reprezentovaný konceptom ľudového spoločenstva 

folkhemmet spájaným s budovaním švédskeho štátu blahobytu. Folkhemmet odkazuje k vízii 

švédskej populácie ako rodiny, kde každý prispieva k spoločnému výsledku. (Magnusson, 

Ottosson eds. 2009: 33) Popri tejto vízii sú súčasne zdôrazňované koncepty ako demokracia, 

občianstvo a modernita. To, čo Habermas nazýva ústavným patriotizmom, je kombinované 

s odkazom k švédskemu charakteru a tradíciám. (Brochmann et al. 2012: 26) Etnický 

komponent bol ale formulovaný pomerne vágne a viac než kultúra bol zdôrazňovaný rozvoj 

a pokrok. Švédske vnímanie seba samého bolo konštruované okolo obrazu Švédska ako 

priekopníka. Zároveň však v švédskej spoločnosti existovali isté tlaky na asimiláciu etnických 

skupín za účelom vytvorenia moderného štátu, napr. voči Rómom. (Brochmann et al. 2012: 

                                                 
38

 To môže imigráciu, aspoň jej určitý typ, do istej miery regulovať, keďže imigranti majú menší priestor na 

uplatnenie svojej komparatívnej výhody – nižších mzdových a sociálnych nárokov. (Hurrle 2009: 57) 
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27 – 28, Castles, Hansen, Schierup 2006: 198) Národná lojalita je primárne založená na 

lojalite k štátu blahobytu a inštitucionalizovaná skrz občianstvo. (Brochmann et al. 2012: 16) 

Je to teda občiansky status, ktorý v švédskom ponímaní zohráva primárnu rolu. 

Keďže vo Švédsku je väčší dôraz kladený na zdieľané demokratické hodnoty než na 

spoločný historický pôvod a pocit etnickej súnáležistosti je vnímaný ako osobná záležitosti 

každého jednotlivca, možno povedať, že švédske chápanie národa je bližšie občianskej 

definícii. Súčasne ale nemožno prehliadať ani prítomnosť etnických prvkov v tejto definícii. 

4.1.2 Definícia občianstva. Švédske občianstvo kombinuje v aktuálnom zákone 

z roku 2001 princípy ius sanguinis a ius domicili. Princíp ius soli sa uplatňuje len v prípadoch, 

keď ide o zabránenie situácii, kedy by daná osoba žiadne občianstvo nemala, napr. pri deťoch 

nájdených na švédskom území bez sprievodu rodičov. Zaujímavé je, že ak sa dieťa narodí 

švédskej matke, získava občianstvo automaticky. Ak je švédskym občanom iba otec dieťaťa, 

musí byť ženatý s jeho matkou alebo musí byť dieťa narodené vo Švédsku. Ak otec dieťaťa 

ani jednu z týchto podmienok nespĺňa, získa dieťa švédske občianstvo, ak do 18. roku oznámi 

jeho otec švédskym úradom, že má o občianstvo záujem. („The Swedish Citizenship Act“) 

Aj keď prevaha princípu ius sanguinis by mohla naznačovať etnické vnímanie 

občianstva, je potrebné si uvedomiť, že možnosti naturalizácie sú pomerne široké
39

, a tak veľa 

detí imigrantov získava pri narodení švédske občianstvo, lebo ho majú ich rodičia. Ak to tak 

nie je, môžu ho, rovnako ako dospelí, získať po piatich rokoch trvalého pobytu vo Švédsku. 

(„The Swedish Citizenship Act“) Aby mohol imigrant získať švédske občianstvo 

naturalizáciou, musí v krajine pobývať aspoň 5 rokov (2 roky, ak je zo škandinávskych 

krajín
40

), mať povolenie na pobyt a byť schopný preukázať svoju identitu. Rovnako sa 

nemohol dopustiť žiadnej trestnej činnosti a musí preukázať dobré správanie. (EMN 2008: 

31) Občianstvo je vo Švédsku vnímané ako symbol rovnoprávneho postavenia. Od žiadateľov 

o občianstvo sa nepožaduje znalosť švédčiny ani kultúry či histórie Švédska, keďže tým, že 

jazyk či kultúru krajiny nepoznajú, sú vo švédskom ponímaní znevýhodnení a občianstvo by 

malo napomôcť k zrovnoprávneniu ich postavenia. (Oldman 2005: 54) Zisk občianstva je teda 

videný ako súčasť integračného procesu, nie ako odmena za jeho úspešné zavŕšenie. 

(Brochmann et al. 2012: 81) Všetci Švédi, ktorí získali občianstvo naturalizáciou, majú od 

roku 2001 nárok na dvojité občianstvo. (Oldman 2005: 55)  

                                                 
39

 Švédsko má jednu z najvyšších mier naturalizácie v rámci EÚ. (Castles, Hansen, Schierup 2006: 195) 

40
 Pod pojmom škandinávske alebo severské krajiny rozumiem okrem Švédska Nórsko, Dánsko, Fínsko a Island. 
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Keďže štát blahobytu je vnímaný ako nástroj integrácie a sociálnej kohézie, Švédsko 

zaviedlo štedré politiky upravujúce prístup imigrantov k výhodám sociálneho systému. Nárok 

na sociálne benefity získavajú osoby, u ktorých sa predpokladá, že zostanú v krajine aspoň 

jeden rok. (SNCP 2006: 4) Na zisk tohto nároku postačuje imigrantom oprávnenie na pobyt. 

Od roku 1976 majú rezidenti po troch rokoch pobytu tiež právo voliť v miestnych voľbách. 

(Aja 2009: 367) Volebná účasť je však pomerne nízka, v roku 2002 to bolo len 35% 

zahraničných občanov. (Malm 2005: 6) V podstate jediným právom, ktoré získavajú imigranti 

so ziskom občianstva, je tak možnosť voliť v národných voľbách. 

4.1.3 Rozsah štátu blahobytu. Švédsky štát blahobytu je rozsiahly s vysokou 

úrovňou ochrany pracovnej sily. Aj keď od deväťdesiatych rokov dochádza k jeho 

oslabovaniu, stále je považovaný za základ švédskeho štátu. 

Rozsiahly sociálny štát so sebou, prirodzene, prináša aj značné daňové zaťaženie 

obyvateľstva. Deň daňovej slobody v rokoch 2001 až 2012 sa vo Švédsku pohyboval 

v rozmedzí medzi 19. júlom a 10. augustom, pričom sa na základe tohto indikátora zdá, že 

v posledných rokoch dochádza k znižovaniu daňového zaťaženia. (Tabuľka 3, s. 93) 

V rámci výdavkov v sociálnej sfére dosiahol priemerný podiel verejných sociálnych 

výdavkov na HDP v rokoch 2000 až 2012 hodnotu 28,23%. (Adema, Fron, Ladaique 2011: 

41) (Tabuľka 4, s. 94) Čo sa týka konkrétneho rozloženia týchto výdavkov, v roku 2007 išla 

najvyššia časť z 27, 3% HDP na sociálne služby s výnimkou zdravotníctva (8%). Nasledoval 

dôchodkový systém so 7,2% a zdravotníctvo so 6,6%. Na sociálnu podporu populácie 

v produktívnom veku šlo 5,6% HDP. Podľa odhadov zostal tento trend zachovaný aj 

v nasledujúcich rokoch. (Adema, Fron, Ladaique 2011: 21) 

4.1.4 Záujmové skupiny. Záujmové skupiny, predovšetkým organizácie 

zamestnancov a zamestnávateľov, zohrávali vo švédskom štáte blahobytu tradične významnú 

úlohu. (Lundqvist 2006: 185) Vychádza to z toho, že švédsky systém rozhodovania vykazuje 

znaky korporativistickej štruktúry a rozhodnutia sú prijímané konsenzuálne. (Oldman 2005: 

101) 

Zamestnávateľské zväzy. Postoj zamestnávateľov k imigrácii je dlhodobo 

konzistentný – kontinuálne presadzujú väčšiu liberalizáciu pracovnej imigrácie. (Lundqvist 

2006: 191) Tento postoj zastávali aj počas diskusie o novom zákone o pracovnej imigrácii, 

ktorý bol schválený v roku 2008. (ENM 2010a: 2) Konfederácia švédskych podnikov označila 

v diskusii o  zákone pracovnú imigráciu za nástroj potrebný na vyrovnanie sa s nepriaznivým 

demografickým trendom. (Bucken-Knapp 2006: 2) SN spustila aj kampaň za liberalizáciu 
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imigrácie. (Bucken-Knapp 2006: 18) Tento postoj zastáva SN dodnes, kedy aj naďalej 

zdôrazňuje potrebu prilákať do Švédska predovšetkým kvalifikovanú pracovnú silu. Za týmto 

účelom navrhuje zníženie daňového zaťaženia ako aj zjednodušenie procedúry uznávania 

zahraničných kvalifikácií, najmä pri lekároch a učiteľoch. SN tiež pozitívne hodnotí iniciatívu 

modrej karty EÚ. (Sanandaji, Wallen 2012: 3 - 4) 

Organizácie zamestnancov. Vplyv odborov vo Švédsku je veľmi veľký, čo je 

posilnené aj tým, že ich členmi je až 81% zamestnancov, najviac v rámci EÚ. (Castles, 

Hansen, Schierup 2006: 205) Odborové organizácie sa obávajú predovšetkým sociálneho 

dumpingu a hrozby, že imigranti budú mať horšie pracovné podmienky ako domáci 

pracovníci. Tieto obavy sa objavili napr. aj pri diskusii o cirkulárnej migrácii. (EMN 2010b: 

14) Najväčšou organizáciou je Švédska konfederácia odborových zväzov, ktorá združuje 14 

odborových organizácií. V diskusii o novom zákone o pracovnej imigrácii vyjadrila LO 

nesúhlas s tým, aby bola imigrácia determinovaná len vôľou zamestnávateľov. Bola skôr za 

regulovanú imigráciu smerovanú do odvetví s nedostatkom pracovníkov. (Bucken-Knapp 

2006: 2) LO zároveň zdôrazňovala, že nie je proti imigrácii ako takej. Mala skôr obavy 

z toho, aby sa tí imigranti, ktorí prídu, skutočne dokázali presadiť na pracovnom trhu. 

(Bucken-Knapp 2006: 19) LO sa tiež obávala, že zamestnávatelia skôr než na kompetencie 

imigrantov budú prihliadať na ich nízke mzdové nároky. (LO 2008) Ďalšou obavou 

Konfederácie sú pracovné podmienky imigrantov, preto žiada zlepšenie ochrany pracovných 

imigrantov a posilnenie kontrol zamestnávateľov. (LO 2010) Postoj LO je, že pracovná 

imigrácia je len jedným z riešení demografickej krízy a ako taká nie je postačujúca. Podľa jej 

výpočtov by na zvrátenie demografického vývoja bolo potrebné, aby prílev imigrantov 

vzrástol do roku 2050 na 400 000 ročne. Netreba totiž zabúdať na to, že imigranti predstavujú 

pre sociálny systém nielen prínos, ale po svojom odchode do dôchodku aj záťaž. (Bucken-

Knapp 2006: 31 - 32) Ďalšou odborovou organizáciou je Švédska konfederácia 

profesionálnych zamestnancov združujúca 15 odborových zväzov. TCO podporovala zmeny 

v prijímaní pracovnej imigrácie schválené v roku 2008, lebo zastáva názor, že kvalifikovaní 

pracovníci zo zahraničia môžu byť prínosom pre švédske podniky. Predseda TCO Sture 

Nordh zhodnotil pozitívne otvorenosť švédskeho systému pracovnej imigrácie, no zároveň 

zdôraznil potrebu prísnejších kontrol zamestnávateľov, aby sa predišlo zneužívaniu 

imigrantov. TCO preto navrhuje zavedenie hodnotenia konkrétneho zamestnávateľa 

v súvislosti s jeho charakterom, kedy by mu napr. daňové úniky neumožňovali zamestnávať 

zahraničných pracovníkov. Tiež je potrebné zaistiť, že platy budú imigrantom skutočne 
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a v plnej výške vyplácané. Napriek existujúcim problémom však TCO nepovažuje za vhodné 

opätovné zavedenie hodnotenia náboru imigrantov odbormi a Národnou radou práce. (TCO 

2010) Ďalšou organizáciou pracujúcich je Švédska konfederácia profesionálnych asociácií, 

ktorá združuje vysokoškolsky vzdelaných pracovníkov. Podobne ako zvyšné odborové 

organizácie aj SACO poukazuje na nekalé praktiky niektorých zamestnávateľov voči 

imigrantom. (SACO 2011a) SACO súhlasí s potrebou zahraničných pracovníkov v súvislosti 

s demografickými trendmi, no zároveň zdôrazňuje potrebu konzultovať sociálnych partnerov 

v týchto otázkach. (SACO 2011b) SACO tiež kritizovala spájanie či zamieňanie utečeneckej 

politiky s politikou pracovnej imigrácie. Keďže utečenecká politika sleduje iné ciele, nemala 

by byť podľa SACO hodnotená na základe indikátorov pracovného trhu. (SACO 2011c) 

Mimovládne organizácie. Mimovládne organizácie vo Švédsku sú, podobne ako v 

iných krajinách, spravidla na strane imigrantov. Svojou verejnou kritikou porušovania práv 

imigrantov zo strany štátu i zamestnávateľov sa snažia získať na svoju stranu verejnosť. 

Napríklad pri diskusii o cirkulárnej migrácii vyjadrili organizácie migrantov obavy, aby sa 

z možnosti odísť nestala povinnosť a zdôrazňovali potrebu nechať toto rozhodnutie na vôli 

jednotlivca. (EMN 2010b: 14) Významnú úlohu v práci s imigrantmi bez oprávnenia na pobyt 

zohráva tiež cirkev. V roku 2010 spustili zástupcovia kresťanských cirkví v krajine iniciatívu 

„Aktion 2010“, v rámci ktorej žiadali zvrátiť rozhodnutie Migračnej rady o deportácii 

veľkého množstva ilegálnych imigrantov z Iraku. Podali 2600 žiadostí o odsunutie 

deportačného rozhodnutia a zorganizovali protest pred detenčnými strediskami Migračnej 

rady. (EMN 2011: 20) Proti deportáciám neúspešných žiadateľov o azyl späť do Iraku 

protestovala aj švédska pobočka Amnesty International. (AI 2011) Švédsky Červený kríž 

privítal správu, že imigranti bez dokumentov budú mať nárok na rovnakú úroveň zdravotnej 

starostlivosti ako žiadatelia a azyl. (Röda Korset 2012) 

4.1.5 Verejná mienka. Na základe výsledkov Eurobarometra možno povedať, že 

väčšina Švédov nepovažuje imigráciu za hlavný problém krajiny, resp. za jeden z dvoch 

hlavných problémov. Počet tých, ktorí si to myslia, presiahol v rokoch 2003 až 2012 10% len 

v októbri 2007, apríli 2008, novembri 2010 a máji 2011. Už v októbri 2011 však imigráciu za 

hlavný problém považovali len 4% opýtaných a pri poslednom meraní v máji 2012 to bolo 

10%. (Eurobarometer 2012) (Tabuľka 5, s. 95 - 96) 

Švédsko je tiež známe ako krajina prijímajúca pomerne veľké množstvo utečencov. 

V roku 2011 si v rámci výskumu uskutočnenom Göteborskou univerzitou 41% opýtaných 

myslelo, že prílev utečencov by mal byť obmedzený, zatiaľ čo 31% to považovalo za zlú 
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myšlienku. (Bergström, Oscarsson, Weibull eds. 2012: 50) Nemožno teda hovoriť o jasne 

negatívnom postoji. 

Vo výskume uskutočnenom v rámci Eurobarometra v roku 2011 považuje imigráciu 

za prínosnú v súvislosti s riešením demografickej krízy 60% respondentov zo Švédska, čo je 

najviac v rámci EÚ. Opačný názor má 35% opýtaných. Na opačnej strane škály sa Švédsko 

ocitlo pri odpovedi na otázku, či si respondenti myslia, že imigranti môžu mať problém 

integrovať sa, pretože o to nemajú záujem. Tento názor zastávalo 52% Švédov (najmenej 

v EÚ), proti bolo 45%. 80% predpokladá, že imigranti môžu mať problém integrovať sa kvôli 

diskriminácii, ktorej čelia (najvyšší podiel respondentov v rámci EÚ). Až 93% si ďalej 

myslelo, že legálni imigranti by mali mať rovnaké práva ako občania štátu a 81% opýtaných 

sa vyjadrilo, že imigranti obohacujú ich krajinu ekonomicky i kultúrne. (TNS Opinion & 

Social 2012) Celkovo teda možno označiť švédske postoje za pro-imigračné a to výrazne aj 

v rámci celoeurópskeho meradla. (Tabuľky 6 až 10, s. 96 - 97) 

Napriek tomu sa v roku 2010 do parlamentu po prvýkrát dostala strana Švédski 

demokrati, ktorú možno zaradiť ku krajnej pravici. Fakt, že sa tejto strane, ktorá je známa 

svojimi proti-imigračnými postojmi, podarilo získať 5,7% hlasov, možno zrejme pričítať 

atmosfére ekonomickej krízy a s ňou súvisiacemu rastu nezamestnanosti. (Henry 2011: 7) 

4.1.6 Integračná politika a stav integrácie imigrantov. Na rozdiel od iných krajín, 

Švédsko rátalo od začiatku s tým, že prichádzajúci imigranti v ňom zostanú žiť natrvalo 

a tomu prispôsobilo aj svoje politiky. Švédsky systém je preto tradične pro-integračný a cieli 

na trvalú imigráciu a usadenie sa imigrantov. (Parsons, Smeeding eds. 2006: 408) Od prijatia 

novej integračnej politiky v roku 1997 je integrácia vnímaná ako úloha celej spoločnosti. 

Dôraz bol prenesený na integráciu na pracovnom trhu s dôrazom na celoživotné vzdelávanie, 

podnikanie a zamestnateľnosť imigrantov. (Ålund, Schierup 2011: 49) Čo je dôležité, 

základný pohľad na imigrantov vo Švédsku je pozitívny – predpokladá sa, že sa chcú naučiť 

jazyk a že sa chcú integrovať a úlohou spoločnosti je vytvoriť im na to čo najlepšie 

podmienky. (Brochmann et al. 2012: 82) Súčasne došlo však aj k tomu, že väčšie požiadavky 

začali byť kladené na samotného imigranta a jeho aktívnu účasť v integračnom procese. 

(Brochmann et al. 2012: 75) V tejto súvislosti dochádza k spusteniu programov, ktoré mali 

imigrantom pomôcť zorientovať sa vo švédskej spoločnosti. Participácia v integračných 

kurzoch však nie je povinná. (Brochmann et al. 2012: 80) Na druhej strane, účasť na nich je 

spojená s finančnými výhodami. Od decembra 2010 boli tieto programy centralizované a bola 

zriadená nová pozícia sprievodcov, ktorí majú pomáhať imigrantom s hľadaním práce ako aj 
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nástroj osobného plánu, ktorý vytvorí spoločne s imigrantom úrad práce a ktorý by mu mal 

ušiť integračné aktivity na mieru. (Ministry of Integration and Gender Equality 2009) Tým, že 

finančné príspevky sa vyplácajú individuálne, mali by byť k väčšej účasti motivované aj ženy 

imigrantky, keďže prevláda názor, že ich účasť je znížená vplyvom ich tradičnej úlohy 

v starostlivosti o domácnosť v niektorých komunitách. (Brochmann et al. 2012: 84 - 85) 

Vláda zaviedla aj isté ekonomické podpory pre ľudí, ktorí si pre svoj život vo Švédsku zvolia 

lokalitu s dobrou perspektívou pre hľadanie zamestnania. (Brochmann et al. 2012: 88) 

Zároveň spustila v roku 2000 sankcie pre tých, ktorí si zamestnanie aktívne nehľadajú. 

(Parsons, Smeeding eds. 2006: 410) Všetci imigranti registrovaní v registri obyvateľstva majú 

súčasne nárok na bezplatné hodiny švédčiny. (EMN 2010a: 18) 
41

 

Švédsko bolo dlho videné ako úspešný príklad integračnej politiky a pri nepokojoch 

na parížskych predmestiach v roku 2005 bolo dokonca dávané za príklad. No v roku 2008 

zažili aj švédske mestá Malmö, Göteborg a Uppsala podobné udalosti. Došlo tak 

k vyeskalovaniu situácie na chudobných predmestiach týchto miest, čo ukázalo, že ani 

švédsky integračný model nie je bez chýb. (Ålund, Schierup 2011: 46) Reakciou na tieto 

nepokoje zo strany štátnych inštitúcií bola represia. Opatrenia, ktoré boli prijaté, boli vnímané 

v súvislosti s bojom proti extrémizmu a celý proces bol zarámovaný politikou boja proti 

terorizmu. (Ålund, Schierup 2011: 57) 

Švédsky systém na jednej strane so svojou politikou rovného prístupu k sociálnemu 

systému zabezpečil značnú sociálnu stabilitu, no nedokázal zabrániť diskriminácii 

a sociálnemu a politickému znevýhodňovaniu imigrantov.
42

 (Ålund, Schierup 2011: 48) 

Problémom je, že ľudia, ktorí sú mimo pracovného trhu, sú vo veľkej miere nechránení. 

Dochádza tak k segregácii nielen na pracovnom trhu, ale aj v rámci bývania. Sociálna 

exklúzia je pritom prenášaná spravidla z rodičov aj na deti. (Ålund, Schierup 2011: 51) 

Mladí ľudia s migračným pôvodom majú horšie výsledky v škole ako ich rovesníci 

a menej z nich pokračuje vo vzdelávaní na druhom stupni (76% oproti 91% majoritnej 

populácie) a na univerzite. Medzi mladými z rodín imigrantov je taktiež vyššia 

nezamestnanosť. Tá je vyššia u mladých žien oproti mužom a vôbec najnižšiu úroveň 

                                                 
41

 Fungovanie systému vzdelávania imigrantov je však hodnotené ako veľmi zlé. Mnohí z nich navštevujú 

niekoľko kurzov za sebou bez toho, aby to malo nejaký reálny dopad na ich umiestnenie na trhu práce. Zdá sa, 

že tieto kurzy sú niekedy skôr videné ako „odkladisko“ pre imigrantov. (Malm 2005: 39) 

42
 Antidiskriminačný zákon bol v súlade s pravidlami EÚ prijatý vo Švédsku až začiatkom milénia. Dovtedy sa 

predpokladalo, že tento problém bude vyriešený integráciou do štátu blahobytu. (Ålund, Schierup 2011: 50) 
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zamestnanosti možno nájsť medzi imigrantmi z Afriky a Ázie. (Ålund, Schierup 2011: 52 - 

53) Aj tí z imigrantov, ktorí dosahujú v škole nadpriemerné výsledky, majú väčšiu 

pravdepodobnosť nezamestnanosti ako ich rovesníci bez migračného pôvodu. (Castles, 

Hansen, Schierup 2006: 214) Ministerstvo práce dáva tieto rozdiely vo veľkej miere za vinu 

socioekonomickým faktorom. Zároveň tu ale možno vidieť zlepšovanie situácie s dĺžkou 

pobytu vo Švédsku. (Ministry of Employment 2011: 31 - 32) 

Keďže švédsky pracovný trh je v značnej miere regulovaný a miera ochrany práce je 

vysoká, vstup na pracovný trh je pre imigrantov sťažený. (ENM 2010a: 9) Navyše, funguje tu 

princíp, že ako prvý je prepustený ten, kto bol zamestnaný ako posledný, čo často zasiahne 

práve imigrantov. (Castles, Hansen, Schierup 2006: 214) To viedlo aj k rozvoju šedej 

ekonomiky. (Castles, Hansen, Schierup 2006: 217) OECD tiež zaznamenala nadmernú 

reprezentáciu imigrantov v prácach na čiastočný úväzok a na dobu určitú. Sú nadmerne 

zastúpení aj medzi obyvateľstvom žijúcim pod hranicou chudoby a medzi 

samozamestnávateľmi.
43

 (Castles, Hansen, Schierup 2006: 209, 2011) Medzi domácimi 

a imigrantmi sú zároveň veľmi vysoké rozdiely v zárobkoch. Vo Švédsku narodení muži 

zarábajú o 62% viac ako ich kolegovia imigranti, u žien je to 67%. Ešte horšie sú ukazovatele 

pre skupinu imigrantov z tretích krajín – u mužov je rozdiel v platoch 82%, u žien 70%. 

(Parsons, Smeeding eds. 2006: 96 - 98) Medzi imigrantmi je tiež väčší podiel manuálne 

pracujúcich. (Malm 2005: 4) Nízka účasť na trhu práce vychádza do istej miery tiež z toho, že 

väčšinu imigrácie tvorí zjednocovanie rodín a utečenci.
44

 Navyše, vo Švédsku podobne ako 

v ďalších západoeurópskych štátoch došlo k premene štruktúry trhu práce, kde ubúda 

nekvalifikovaných pozícií. (Malm 2005: 18) Z hľadiska zastúpenia v jednotlivých 

ekonomických sektoroch majú imigranti najväčšie zastúpenie v oblasti pohostinstva, 

zdravotnej starostlivosti a osobnej asistencie a tiež stavebníctva, aj keď tu prevažujú 

pracovníci narodení vo Švédsku. (Ministry of Employment 2011: 80; EMN 2010a: 22) Sú tiež 

nadreprezentovaní v oblasti vzdelávania. (Malm 2005: 4) 

                                                 
43

 Väčšina imigrantov si však túto formu zárobkovej činnosti zvolila ako východisko zo situácie, keď sa neboli 

schopní dostať na pracovný trh. V podniku často zamestnávajú aj rodinných príslušníkov a majú veľmi dlhý 

pracovný čas, pričom sú schopní vyplácať si len veľmi nízku mzdu. (Malm 2005: 23) 

44
 Keďže participácia týchto skupín imigrantov na trhu práce je obzvlášť nízka, je aj väčšina integračných 

programov cielená práve na nich. (EMN 2010a: 18) V roku 2004 bola zavedená pre nových imigrantov, najmä 

tých, čo prišli do Švédska v rámci zjednotenia rodiny alebo ako utečenci, možnosť pracovať tri mesiace v 

súkromnej alebo štátnej firme., kde môžu dokázať svoje schopnosti a aj keď toto skúšobné zamestnanie 

nepovedie k dlhodobej práci, získajú osvedčenie o svojich pracovných schopnostiach. (Parusel 2010: 478) 
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Ukazuje sa však, že miera zamestnanosti ako aj výška príjmu sa zvyšuje s dĺžkou 

pobytu v krajine. (Malm 2005: 17) Napriek tomu aj tí, ktorí sú vo Švédsku už 20 rokov, stále 

vykazujú nižšiu mieru zamestnanosti ako obyvatelia narodení vo Švédsku. (Ministry of 

Employment 2011: 61) Vo všeobecnosti platí, že imigranti často pracujú pod úrovňou svojej 

kvalifikácie. V roku 2005 malo len 60% osôb s vysokoškolským diplomom narodených 

v zahraničí kvalifikovanú prácu (oproti 80% Švédov s vysokou školou). (SNCP 2006: 4 - 5) 

Zásadnou prekážkou je pre imigrantov často požiadavka znalostí švédčiny. (EMN 2010a: 35) 

Preto len okolo 40% kvalifikovaných migrantov pracuje v pozícii, ktorá ich kvalifikácii 

zodpovedá. (Malm 2005: 25) 

Vláda podporuje multikultúrnosť a reprezentáciu pôvodu imigrantov aj v ich 

zamestnaní. (Malm 2005: 5) V roku 2000 začalo 95% vládnych úradov implementovať plány 

podporujúce rozmanitosť, ktoré by mali zahŕňať ciele týkajúce sa vzdelávania, náboru 

pracovníkov a obsadenia vedúcich pozícií. (Malm 2005: 27) 

Imigranti sú menej aktívni v mimovládnych organizáciách aj politických stranách, 

výnimku tvoria odbory a environmentálne organizácie. (Malm 2005: 5) V prípade odborov sa 

jedná skôr o kvantitatívnu ako kvalitatívnu integráciu. Imigranti sú síce vo veľkej miere ich 

členmi, no majú len malý dosah na rozhodovanie a výkonné funkcie. (Malm 2005: 7) Z tohto 

dôvodu sa rozhodli zorganizovať sa v rámci odborov aj samostatne, čo má napomôcť lepšej 

artikulácii ich záujmov. Rasizmus a diskriminácia vnútri organizácie boli totiž často 

prehliadané. (Malm 2005: 36) Čo sa týka volebnej účasti, vo voľbách v roku 2006 bola 

volebná účasť občanov narodených mimo Švédska o 17,8% nižšia ako účasť vo Švédsku 

narodenej populácie. (Ministry of Employment 2011: 94)  

4.1.7 Situácia na trhu práce. Situácia na švédskom trhu práce z hľadiska 

nezamestnanosti bola v rokoch 2000 až 2011 veľmi dobrá. Priemerná nezamestnanosť 

v tomto období mala hodnotu 6,89%, čo je pod priemerom EÚ (8,73%). Za celé sledované 

obdobie bola miera nezamestnanosti v rámci EÚ podpriemerná, výnimkou sú roky 2008 

a 2009, kedy dosahovala priemerné hodnoty. (Eurostat 2012c) (Tabuľka 25, s. 99) Podľa 

údajov za rok 2012 sa nezamestnanosť stále drží na podpriemernej úrovni so 7,5%. (Eurostat 

2012b) 

Negatívom je, že oproti všeobecnej nezamestnanosti je nezamestnanosť mladých 

ľudí do 25 rokov pomerne vysoká. V rokoch 2000 až 2011 dosahovala v priemere 19, 69%. 

Od roku 2004 sa pritom kontinuálne drží nad hodnotou 20%, výnimku predstavoval len rok 
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2007 s 19,2%. Pritom od roku 2004 prekračuje Švédsko priemer EÚ. (Eurostat 2012a) 

(Tabuľka 26, s. 99 - 100) 

4.1.8 Rozsah a typ imigrácie. Podiel imigrantov na celkovej populácii od 

sedemdesiatych rokov kontinuálne narastá, čo narúša predtým existujúcu homogenitu 

spoločnosti. V roku 2006 tvorili osoby narodené v zahraničí a osoby, ktoré mali aspoň 

jedného rodiča narodeného v zahraničí, 20% populácie. (Eger 2010: 2 - 3) Z týchto 20% je 

viac ako polovica mimoeurópskeho pôvodu. (Ålund, Schierup 2011: 46) Je to jeden 

z najvyšších podielov zahraničnej populácie na obyvateľstve v rámci EÚ. (Castles, Hansen, 

Schierup 2006: 195) Najväčšie skupiny osôb narodených v zahraničí tvoria obyvatelia 

pôvodom z Fínska (1,8%), Iraku (1,33%) a Poľska (0,77%). Počet prichádzajúcich imigrantov 

sa za posledné roky výrazne zvýšil. Zatiaľ čo v roku 2000 činil 58 659 imigrantov, v roku 

2006 prekročil hranicu 95 000 a v rokoch 2008 a 2009 sa dostal nad 100 000 imigrantov za 

rok. (Eurostat 2012d) Vysťahovalectvo sa pritom pohybuje okolo hodnoty 40 000 emigrantov 

ročne. (Eurostat 2012f) (Tabuľky 27 a 28, s. 100 - 101) Najväčší podiel na imigrácii do 

Švédska má zjednocovanie rodín. V rokoch 2002 až 2006 zodpovedalo zjednocovanie rodín 

56% všetkej imigrácie do krajiny. (EMN 2007a: 5) 

Veľkú časť imigrácie do Švédska tvorí nútená migrácia. Vychádza to najmä 

z tamojšieho azylového systému, ktorý je vnímaný ako štedrý s dobrými možnosťami získania 

povolenia na pobyt. (Öberg 2000: 113) V skutočnosti je ale uspokojených len asi 30% 

žiadostí. (EMN 2011: 45) Celkový počet žiadostí v rokoch 2000 až 2011 bol v priemere 

25 994 za rok. (OECD 2012a, Eurostat 2012e) Do septembra 2012 prijalo Švédsko ďalších 25 

354 žiadostí o azyl. (MV 2012) Švédsko spolupracuje aj s UNHCR a umiestňuje niektorých 

utečencov na svojom území. Tí sú vyberaní priamo na mieste tzv. výberovými misiami. 

V roku 2008 boli takéto misie uskutočnené v Iráne, Sýrii, Kongu, Indii a Thajsku. (EMN 

2008: 28)  

Čo sa týka úrovne kvalifikácie imigrantov z tretích krajín, asi 13% má nízku 

kvalifikáciu, 55% strednú a 32% vysokú. (EMN 2010a: 22) Švédsko má v medzinárodnom 

porovnaní zároveň vysoký podiel akademikov medzi zahraničnými občanmi - 31%. (Ministry 

of Employment 2011: 52) Aj tu však dochádza k tomu, že napriek kvalifikácii imigranti často 

vykonávajú nízkokvalifikované práce, resp. práce pod ich úrovňou vzdelania a skúseností. To 

súvisí aj s problematickým uznávaním zahraničných kvalifikácií a tiež jazykovou bariérou, 

s ktorou sa musí mnoho imigrantov vyrovnať. 
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4.2 Vývoj švédskej imigračnej politiky po roku 2000 

O imigračnej politike vo Švédsku rozhoduje vláda a parlament. Za jej výkon je 

zodpovedná Švédska migračná rada Migrationsverket (do roku 2007 to bola Integračná rada), 

ktorá má pobočky v 40 mestách a zaoberá sa koordináciou otázok azylu, občianstva, víz 

a povolení na prácu a pobyt. Švédsko má tiež funkciu ministra pre migráciu a azyl. Základom 

švédskej politiky v tejto oblasti je Cudzinecký zákon a k nemu vydaná vyhláška, ktorá mu 

podlieha. (EMN 2011: 16 - 18) Systém je tak pomerne prehľadný a snaží sa o komplexný 

prístup k problematike, pre všetky skupiny imigrantov platia rovnaké pravidlá.  

Až do roku 2008, keď došlo k prijatiu nového zákona o pracovnej imigrácii, o ňu 

Švédsko oficiálne nejavilo prílišný záujem. Základným cieľom štátu bolo nájsť zamestnanie 

osobám, ktoré sa na švédskom území už nachádzali, preto nebola ďalšia imigrácia vnímaná 

ako želaný proces. Dôraz bol kladený predovšetkým na rekvalifikáciu. Existovali len 

limitované programy pre prijímanie zahraničných pracovníkov, napr. doktorov z Poľska ešte 

pred jeho vstupom do EÚ.
45

 (SNCP 2006: 3) Takmer všetky pracovné povolenia vydané pred 

rokom 2008 boli dočasné. (EMN 2010a: 27) Pre pracovníkov, ktorí prichádzali zo štátov 

mimo Škandinávie
46

 či EÚ bolo však v podstate nemožné pracovné povolenie získať, a preto 

väčšina z nich prichádzala buď skrz zjednotenie rodín, alebo ako utečenci. (IOM 2008: 442) 

Pred prijatím nového zákona o pracovnej imigrácii bola vymenovaná komisia, ktorá 

sa jeho budúcou podobou mala zaoberať. Svoje závery zverejnila v októbri 2006. Zdôraznila, 

že pracovná imigrácia by mala byť naďalej regulovaná a že by nemalo dôjsť k situácii, kedy 

ňou bude znevýhodnená pracovná sila pobývajúca vo Švédsku. V obavách zo sociálneho 

dumpingu komisia taktiež zdôraznila, že imigranti musia mať rovnaké pracovné a platové 

podmienky ako švédski pracovníci. (SNCP 2006: 9 - 10) Komisia tiež prízvukovala, že ak 

nedostatok pracovníkov vychádza z faktorov ako je výška platu, pracovné či miestne 

podmienky, nemôže byť tento nedostatok riešený náborom pracovníkov z tretích krajín. 

(SNCP 2006: 11) Zákon, ktorý bol nakoniec prijatý, v mnohom zodpovedal záverom komisie 

a predstavuje fundamentálnu zmenu vo švédskom imigračnom práve. Táto zmena mala 

pritom podporu všetkých skupín spoločnosti a mala byť odpoveďou na demografickú krízu, 

                                                 
45

 Bola zavedená aj možnosť udeliť pracovné povolenie pre pracovníka z tretej krajiny na dobu 12 mesiacov, 

pokiaľ švédsky pracovník vhodný na danú pozíciu ukončí požadované vzdelávanie. (SNCP 2006: 8) 

46
 Pracovníci z krajín Škandinávie sa vo Švédsku dlhodobo mohli tešiť zvýhodnenému postaveniu, keďže od 

roku 1944 fungoval neformálne severský pracovný trh, ktorý bol následne v roku 1954 inštitucionalizovaný. 

(Lundqvist 2004: 188) 
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ktorá sa nevyhýba ani Švédsku.
47

 (ENM 2010a: 2 – 3) Ďalším problémom švédskeho 

pracovného trhu je, že kvalifikácia dostupnej pracovnej sily sa plne nekryje s požiadavkami 

zamestnávateľov. (Parusel 2010: 477) Pracovná imigrácia zostáva napriek tomu vnímaná len 

ako jeden z nástrojov na revitalizáciu pracovného trhu a stále je kladený značný dôraz aj na 

využitie existujúcich kapacít. (ENM 2010a: 8)  

Zásadnou zmenou, ktorú so sebou nový zákon prináša je, že o potrebe pracovnej 

imigrácie rozhoduje trh, nie štát. (ENM 2010a: 8) V minulosti bol na obsadenie pracovného 

miesta pracovníkom z tretej krajiny potrebný súhlas odborov a Národnej rady práce. (IOM 

2008: 448) Dnes je na zamestnávateľoch, kedy uznajú za vhodné zamestnať pracovníka zo 

zahraničia. Musia však splniť podmienku, že práca bude najskôr ponúknutá pracovníkom vo 

Švédsku a následne v EÚ.
48

 (ENM 2010a: 8) Žiadosť o pracovné povolenie a o povolenie na 

pobyt by potom mal imigrant podávať z krajiny pôvodu.
49

 Už od začiatku ho môže 

sprevádzať aj rodina (partner a deti do 21 rokov), pričom rodinní príslušníci získavajú taktiež 

pracovné povolenie, ak oň požiadajú. (ENM 2010a: 12) Povolenie na pobyt a pracovné 

povolenie sa vydáva na maximálne 2 roky s možnosťou opätovného predĺženia. Prvé dva roky 

je viazané na konkrétnu profesiu a zamestnávateľa, potom už len na profesiu. (ENM 2010a: 

17)  Po strate zamestnania získava držiteľ povolenia tri mesiace na to, aby si našiel novú 

prácu. Ak je neúspešný, povolenie je mu odobraté. (ENM 2010a: 12) Po štyroch rokoch má 

dotyčná osoba nárok na trvalý pobyt, ak je ešte stále zamestnaná.
50

 (EMN 2011: 44) Po 

piatich rokoch trvalého pobytu, dlhodobého pobytu v inom členskom štáte EÚ a pobyte vo 

Švédsku alebo pobyte vo Švédsku, pričom žiadateľ je rodinným príslušníkom občana iného 

                                                 
47

 V roku 2008 bola pôrodnosť vo Švédsku 1, 91 dieťaťa na ženu, čo je ešte stále tretia najvyššia pôrodnosť 

v rámci EÚ. (Parusel 2010: 477 - 478) 

Vláda ráta s tým, že do roku 2030 dôjde k nárastu pracovnej sily o 175 000 osôb, a to príchodom 250 000 

imigrantov a odchodom 75 000 Švédov z pracovného trhu. (EMN 2010a: 25) 

48
 Najjednoduchšia cesta, ako to dosiahnuť, je zverejniť ponuku práce na 10 dní na stránke Verejnej služby 

zamestnávania, odkiaľ sa následne automaticky dostane na portál EURES. (ENM 2010a: 11) 

49
 Existujú však aj možnosti podať ju vo Švédsku. Napr. ak pracovník príde do krajiny na pracovný pohovor 

k profesii, ktorú Švédska verejná služba zamestnávania zaradila na zoznam profesií s nedostatkom pracovníkov, 

a zamestnanie získa, môže o povolenie na pobyt a pracovné povolenie požiadať priamo vo Švédsku a nemusí sa 

kvôli tomu vracať do krajiny pôvodu. (ENM 2010a: 10) Ďalšou skupinou, ktorá môže žiadať o pracovné 

povolenie priamo zo Švédska, sú študenti. (ENM 2010a: 12) 

50
 Povolenie na trvalý pobyt je odobrané, ak daná osoba 12 mesiacov za sebou pobývala mimo územia EÚ alebo 

6 po sebe nasledujúcich rokov mimo územia Švédska. (EMN 2010b: 24) 
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členského štátu EÚ, sa vytvára nárok na povolenie na pobyt v rámci EÚ. To sa osobám, ktoré 

majú povolenie na trvalý pobyt vo Švédsku, vydáva spravidla na dobu neurčitú, ostatným na 5 

rokov. (IOM 2008: 446) Neúspešným žiadateľom o azyl bola daná možnosť podať do dvoch 

týždňov po zamietnutí žiadosti žiadosť o pracovné povolenie, ak predtým aspoň pol roka 

pracovali
51

 a predpokladá sa, že ich práca bude trvať ešte aspoň rok. (EMN 2011: 31 - 32) 

Aby bolo zaistené, že platové a pracovné podmienky zodpovedajú švédskym štandardom, sú 

tieto konzultované s odbormi. (EMN 2011: 44) 

Nová regulácia pracovnej imigrácie zatiaľ jej výrazný nárast nepriniesla. Aj keď 

k istému nárastu udelených pracovných povolení došlo, ten zodpovedal medziročnému 

nárastu z predchádzajúcich rokov. (Parusel 2010: 480) Za pravdepodobnú príčinu možno 

označiť hospodársku krízu a rastúcu nezamestnanosť v krajine. (Parusel 2010: 483) Na druhej 

strane, z hľadiska podielu zahraničnej pracovnej sily na pracujúcej populácii došlo k posunu. 

Zatiaľ čo medzi rokmi 1998 a 2008 bol prílev zahraničnej pracovnej sily do Švédska len 

0,15% pracujúcej populácie, čo bolo výrazne pod priemerom OECD (0, 87%), pre roky 2008 

až 2011 došlo k nárastu na 0,36%. To je však stále pod priemerom OECD, ktorý činí 0,44%. 

(Sanandaji, Wallen 2012: 18) Do úvahy treba vziať aj fakt, že na imigrantov vplývajú pri 

rozhodovaní aj ďalšie faktory ako jazyk, kultúra či personálne väzby. Je navyše možné, že 

efekt nového zákona bude viditeľný až po nejakom čase. (Parusel 2010: 487)  

Ani po roku 2008 nebola zavedená žiadna partikulárna regulácia týkajúca sa 

kvalifikovaných pracovníkov. Tí sa riadia rovnakými pravidlami ako všetci ostatní. 

Vysokokvalifikovaní pracovníci sa však tešia daňovému zvýhodneniu. (EMN 2010b: 15) 

Značný nedostatok pracovnej sily je evidovaný najmä v zdravotníctve, tam je ale uplatnenie 

zahraničných pracovníkov sťažené tým, že tieto pozície vyžadujú zisk akreditácie a znalosť 

švédčiny. (ENM 2010a: 10) Problémom často môže byť aj uznávanie zahraničných 

kvalifikácií, najmä tých pochádzajúcich z Ázie a Afriky. (Malm 2005: 39) Vláda preto 

vymenovala komisiu, ktorá sa má touto otázkou zaoberať. (SNCP 2006: 5) Pracovné 

povolenia za účelom medzinárodnej výmeny, napr. manažérov v nadnárodných firmách, 

môžu byť vydané maximálne na štyri roky. (SNCP 2006: 12) Samozamestnávatelia 

nepotrebujú pracovné povolenie, stačí im povolenie na pobyt. V ich prípade závisí udelenie 

povolenia od zhodnotenia realistickosti ich podnikateľského plánu. Tiež musia doložiť 

dostatočné finančné prostriedky a referencie. Povolenie sa vydáva na 1 rok, po dvoch rokoch 

                                                 
51

 Žiadatelia o azyl majú vo Švédsku nárok popri čakaní na rozhodnutie pracovať. (EMN 2011: 45) 
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existuje možnosť získať povolenie na trvalý pobyt. (IOM 2008: 448) Švédsko bolo 

kritizované EK za nesplnenie termínu na implementáciu európskej smernice o zavedení tzv. 

modrej karty. (EK 2011c) Návrh príslušného zákona bol nakoniec švédskemu parlamentu 

predložený až v júli 2012 a modrá karta vstúpila do platnosti od 1. decembra 2012. Mzdová 

požiadavka pre vysokokvalifikovaných pracovníkov bola stanovená na jeden a pol násobok 

priemerného platu vo Švédsku. (Justitiedepartementet 2012: 9 - 10) 

Švédsko nikdy neuplatňovalo systém hosťujúcich pracovníkov podobný tomu 

nemeckému. V šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch sem síce prúdili pracovníci najmä 

z južnej Európy a Švédsko malo dohody s ich krajinami pôvodu, imigrácia sa však týkala len 

konkrétnych odvetví a nikdy nebola plánovaná vo veľkom rozsahu a ako dlhodobé riešenie 

nedostatku pracovníkov na pracovnom trhu. Rovnako sa a priori nerátalo s tým, že imigranti 

odídu. (Oldman 2005: 50) Pred rokom 2008 určovala počet sezónnych pracovníkov, ktorí 

môžu byť prijatí, Regionálna rada práce. (IOM 2008: 448 - 449) Od roku 2000 však začalo 

využívať aj Švédsko systém, v rámci ktorého švédske firmy, väčšinou z oblasti stavebníctva, 

angažovali zahraničné firmy ako subdodávateľov a tieto si následne priviedli do Švédska aj 

svojich pracovníkov, ktorí boli formálne ich zamestnancami a podliehali domácemu 

pracovnému právu. (Castles, Hansen, Schierup 2006: 216) Špeciálne povolenia na sezónnu 

prácu zrušilo Švédsko v roku 2008 a aj sezónni pracovníci sa riadia všeobecnými pravidlami 

pre pracovnú imigráciu. (EMN 2008: 34) Pre pracovníkov alebo študentov ako aj 

návštevníkov, ktorí prichádzajú do Švédska na dobu určitú, však existuje povinnosť učiniť 

vyhlásenie (spravidla v písomnej forme), že sa po skončení účelu svojho pobytu mienia vrátiť 

späť do krajiny pôvodu. Táto povinnosť nie je priamo definovaná v zákone, ale dodržiava sa. 

(IOM 2008: 445) V roku 2009 zriadilo Švédsko parlamentnú komisiu, ktorá sa má zaoberať 

otázkou cirkulárnej migrácie. Vo Švédsku prevláda presvedčenie, že táto forma migrácie 

môže byť prospešná pre všetkých zúčastnených (pre Švédsko, krajinu pôvodu aj samotného 

migranta). Predpokladá sa pritom, že švédskym potrebám najviac vyhovuje spontánna 

cirkulárna migrácia, keďže sami imigranti vedia najlepšie posúdiť, aké sú ich potreby. (EMN 

2010b: 1) Cirkulárna migrácia je vnímaná aj v kontexte rozvojovej politiky. (EMN 2010b: 10)  

Podobne ako v mnohých iných európskych krajinách aj vo Švédsku platí, že väčšina 

imigrantov prichádza do krajiny v rámci zjednocovania rodín. V roku 2006 bola 

implementovaná aj príslušná smernica EÚ. (EMN 2007a: 13) Švédsko pritom zašlo ďalej ako 

pôvodná smernica a udelilo možnosť zjednotenia aj ďalším osobám. Rozdielom v tomto 

prípade je, že pri osobách, ktoré nespadajú pod smernicu EÚ, sú pravidlá prísnejšie. Nárok na 
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zjednotenie majú manžel/manželka, druh/družka alebo registrovaný partner/ka osoby 

s povolením na pobyt vo Švédsku. Ďalej sem spadajú deti do 18 rokov a vo výnimočných 

prípadoch aj rodinní príslušníci nad 18 rokov, ak sú na osobe žijúcej vo Švédsku závislí, resp. 

ak je závislá ona na nich (v prípade maloletých detí). Povolenie na pobyt môžu získať partneri 

aj v prípade, že vzťah je nerozvinutý (nežili spolu predtým aspoň dva roky). V tom prípade 

získajú najskôr dočasné povolenie v trvaní 6 mesiacov až 2 roky a následne majú nárok na 

povolenie na trvalý pobyt. (IOM 2008: 447) Ak by vzťah pred uplynutím dvojročnej lehoty 

skončil, je povolenie odobraté. Výnimkou je len situácia, keď má daná osoba špeciálne väzby 

k Švédsku alebo vzťah skončil z dôvodu násilia či zneužívania. (EMN 2007a: 10) Dôvodom 

na neumožnenie zjednotenia je úmyselné podanie zavádzajúcich informácií, ohrozenie 

verejného poriadku a bezpečnosti, fakt, že rodinný vzťah vznikol účelovo len kvôli zisku 

povolenia na pobyt ako aj ak partneri nežijú alebo neplánujú žiť spolu alebo ak je jeden 

z partnerov zosobášený, prípadne žije s niekým iným, či ak má menej ako 18 rokov. Pri 

osobách, ktoré spadajú pod smernicu EÚ, má pritom právo na zjednotenie prednosť aj pred 

prípadnými obavami z kriminálnych aktivít jednotlivca alebo pred obavami o blaho dieťaťa, 

ak existujú. (EMN 2007a: 4) Vo Švédsku majú nárok na zjednotenie všetky deti žiadateľa aj 

v prípade, že praktikuje polygamiu a deti pochádzajú z viacerých manželstiev. (EMN 2007a: 

8) Všetky tieto pravidlá platia aj pre utečencov. Nie je pritom určená žiadna minimálna doba, 

ako dlho musí príslušná osoba (sponzor) žiť vo Švédsku pred podaním žiadosti. (EMN 2007a: 

10) Do roku 2010 nebolo potrebné ani dokazovať, že sponzor má dostatočné finančné 

prostriedky, aby sa postaral o svojich rodinných príslušníkov.
52

 (Brochmann et al. 2012: 73) 

Rovnaké pravidlá platia aj pre občanov Švédska a severských krajín. V prípade občanov EÚ 

sa uplatňuje európska smernica o práve občanov EÚ a ich rodinných príslušníkov na voľný 

pohyb a pobyt v rámci územia krajín EÚ z roku 2004. (EMN 2007a: 13) Majú tak 

výhodnejšie podmienky ako ostatní žiadatelia – nepotrebujú totiž povolenie na pobyt a ak 

zostanú dlhšie ako tri mesiace, udeľuje sa im tzv. rezidenčný preukaz. Po piatich rokoch 

kontinuálneho pobytu majú nárok na povolenie na trvalý pobyt. (IOM 2008: 447) Od roku 

2010 začalo Švédsko pre udelenie povolenia na zjednotenie rodiny vyžadovať platný pas. To 

sa stalo pre niektorých žiadateľov neprekonateľnou prekážkou, keďže napr. v Somálsku je 
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 Ani v súčasnosti sa nejedná vyslovene o požiadavku, aby sponzor živil svojich rodinných príslušníkov, ale 

musí dokázať, že má dostatočný príjem na pokrytie svojich životných nákladov, a že môže svojim rodinným 

príslušníkom poskytnúť ubytovanie. Výnimku z tejto požiadavky majú rodiny s deťmi. (Brochmann et al. 2012: 

74 - 75) 
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v podstate nemožné získať pas, ktorý by bol uznaný švédskymi úradmi. To vyústilo aj 

k poklesu udelených povolení pre somálskych občanov z 59% v roku 2009 na 7% o rok 

neskôr. (EMN 2011: 15) 

Vzhľadom na to, že Švédsko sa snaží imigráciu regulovať, je logické, že jeho cieľom 

je aj obmedzenie nelegálnej imigrácie. Predpokladá sa, že v súčasnosti žije vo Švédsku 

nelegálne asi 10 000 osôb. (EMN 2011: 45) Vzhľadom na geografickú polohu krajiny sa 

nekladie v boji proti nelegálnej imigrácii taký dôraz na kontrolu švédskych hraníc, keďže 

imigranti musia prekonať spravidla minimálne jeden členský štát, aby sa na švédske územie 

dostali. (EMN 2011: 2) Švédsko však uskutočňuje v tejto oblasti medzinárodnú spoluprácu, 

najmä so štátmi Severskej rady a EÚ. (EMN 2011: 3) Vysiela napr. jednotky do iných 

členských krajín (napr. Slovinsko), aby spolupracovali s tamojšími hraničnými kontrolami. 

(EMN 2011: 21) V roku 2011 zas severské krajiny spoločne vyslali styčného dôstojníka do 

Istanbulu, kde mal za úlohu zbieranie informácií a spoluprácu s tamojšími policajnými 

zložkami. (EMN 2011: 38) Tomu, že Švédsko nekladie primárny dôraz na kontrolu hraníc, 

zodpovedá aj fakt, že väčšina žiadostí o azyl je podávaná vo Švédsku a nie na hraniciach. 

Žiadosť o azyl pritom po príchode podá väčšina nelegálnych imigrantov. To sa týka 

predovšetkým obyvateľov Iraku, Afganistanu a Somálska. Faktom je, že obyvatelia týchto 

krajín v zásade legálnu možnosť dostať sa do Švédska ani nemajú. Ďalšími nástrojmi 

využívanými na vstup na švédske územie sú účelové svadby alebo adopcie, využívanie 

študentských víz či falošných dokumentov a v poslednom čase aj využívanie pracovných 

povolení. Z tohto dôvodu sú firmy, ktoré zamestnávajú nadmerný počet zahraničných 

pracovníkov, podozrivé a je im venovaná zvýšená pozornosť.
53

 (EMN 2011: 2) Pri 

odhaľovaní nelegálnych imigrantov predstavuje problém aj nedostatočná komunikácia 

daňového úradu a MV. Medzi oboma inštitúciami neprebieha napr. žiadna výmena informácií 

o tom, že pracovné povolenie konkrétnej osoby prestalo platiť. Daňový úrad tiež nemá prístup 

k dokumentácii MV, a tak nemá šancu zistiť, keď sa na ňom registruje osoba s falošným 

pasom EÚ (občania EÚ sa na MV registrovať nemusia). (EMN 2011: 29) Po odhalení sa 

väčšina nelegálnych imigrantov musí vrátiť domov. V prípade, že je rozhodnutie vydané, 

musia krajinu opustiť. (EMN 2011: 3) Od roku 2007 zaviedlo Švédsko pri návratoch finančnú 

podporu, ktorá má cudzincom uľahčiť opätovné začlenenie sa do spoločnosti v krajine 
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 Polícia síce uskutočňuje kontroly na pracoviskách, ale môže tak urobiť len, ak dostane tip. (EMN 2011: 30) 

Švédsko zatiaľ neimplementovalo smernicu EÚ o sankciách voči zamestnávateľom zamestnávajúcim 

nelegálnych imigrantov. (EMN 2011: 40) 
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pôvodu. (EMN 2011: 4) Preferuje sa dobrovoľný návrat, pričom donucovacie prostriedky sa 

využívajú len v krajných prípadoch a iniciatíva k násiliu musí vyjsť od imigranta. Maloleté 

deti bez sprievodu deportované nie sú. (EMN 2011: 33) Pre jednoduchšiu organizáciu 

návratov uzaviera Švédsko aj bilaterálne readmisné dohody, momentálne ich má 23. (EMN 

2011: 37) Okrem toho participuje aj na mobilitných partnerstvách EÚ, najmä s Moldavskom. 

(ENM 2010a: 15) Priestor na legalizáciu nelegálneho pobytu je pomerne malý, výnimku 

tvoria amnestie. Amnestia bola vyhlásená naposledy na obdobie od 15. novembra 2005 do 31. 

marca 2006 a dala osobám, ktoré sú vo Švédsku nelegálne, možnosť požiadať o povolenie 

k pobytu. Z 31 000 žiadostí uspelo 17 000. (EMN 2011: 31) Sankcie nie sú prijímané len voči 

zamestnávateľom, ktorí zamestnávajú pracovníkov bez príslušného povolenia, ale aj voči 

osobám, ktoré ich za poplatok skrývajú ako aj samotným imigrantom a, samozrejme, 

prevádzačom. (EMN 2011: 11 - 12) Prepravné spoločnosti, ktoré na švédske územie privezú 

osobu bez oprávnenia na vstup, musia niesť náklady za pobyt tejto osoby vo Švédsku, jej 

prepravu späť do krajiny pôvodu ako aj prípadnú cestu policajného sprievodu s touto osobou. 

(EMN 2011: 13) Celkovo ale ilegálna imigrácia vo Švédsku nepredstavuje až taký problém 

ako v niektorých iných krajinách, a to vďaka dôslednej kontrole a regulácii pracovného trhu, 

ktorá značne sťažuje uplatnenie osobám bez príslušného pracovného oprávnenia. (Hurrle 

2009: 59) 
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5. IMIGRAĆNÁ POLITIKA TALIANSKEJ REPUBLIKY 

 

Taliansko bolo v 19. a 20. storočí krajinou emigrantov a zostalo ňou aj po druhej 

svetovej vojne. Boli to medzi inými aj talianski pracovníci, ktorí pomáhali vypĺňať nedostatok 

pracovnej sily v krajinách západnej a severnej Európy v päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch. 

Zmena v Taliansku nastáva až v sedemdesiatych rokoch, teda v dobe, keď štáty severnejšie od 

jeho hraníc pracovnú imigráciu spravidla obmedzujú. Rok 1973 bol prvým rokom, keď sa do 

Talianska prisťahovalo viac ľudí, než z neho odišlo.
54

 (Bade et al. 2007: 205) V reakcii na 

prudký nárast imigrácie dochádza najmä od deväťdesiatych rokov k posilneniu reštriktívnosti 

imigračnej politiky, čo bolo čiastočne aj odpoveďou na tlak štátov západnej Európy, najmä 

Nemecka a Francúzska, ktoré videli Taliansko ako bránu pre vstup na ich pracovné trhy. 

(Bade et al. 2007: 217) Dnes možno povedať, že talianske zákonodarstvo v tejto oblasti má 

kontinuálne dva hlavné znaky – nedostatočnú kontrolu a manažment imigrácie, ktoré majú za 

následok vysoký počet nelegálnych imigrantov a neúspešné pokusy o podporu usadenia sa 

a integrácie zahraničných pracovníkov. (Bade et al. 2007: 217) 

 

5.1 Faktory ovplyvňujúce charakter imigračnej politiky 

5.1.1 Definícia národnej identity. Taliansko prešlo v 19. storočí podobným 

procesom zjednotenia ako Nemecko. Aj v tomto prípade sa spoločná jazyková a kultúrna 

identita stala základom pre vznik štátu a národa. Z tohto dôvodu je vnímanie národa 

v Taliansku založené prevažne na etnickom princípe. Prijímanie reštriktívnych imigračných 

politík preto možno v tomto kontexte vidieť aj ako prejav strachu z ohrozenia talianskej 

identity. (Zaslove 2004: 113) Vychádza to z toho, že Taliansko vníma samé seba ako kultúrne 

homogénne a imigranti sú preto videní ako hrozba. (Calavita 2004: 374) Zároveň je potrebné 

dodať, že v krajine značnú úlohu zohrávajú aj regionálne identity, ktoré sú často pre 

jednotlivcov dôležitejšie ako tá národná. (Baba 2010: 55) 

5.1.2 Definícia občianstva. Taliansko uplatňuje vo svojej politike občianstva princíp 

ius sanguinis a to pomerne dôsledne. V súčasnosti platný zákon o občianstve z roku 1992 dal 

možnosť získať talianske občianstvo aj etnickým Talianom žijúcim v zahraničí až do tretej 

generácie. Okrem toho získali aj volebné právo poštou a možnosť voliť vlastných zástupcov 

do parlamentu. (Zincone 2006: 356) Momentálne v podstate neexistuje možnosť získať 
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 V roku 1970 žilo v Taliansku ešte len 148 000 cudzincov. (Einaudi 2006: 167) Dnes sú to tri milióny, päť 

miliónov so zarátaním občanov EÚ. 
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občianstvo výlučne na princípe ius soli. Deti narodené imigrantom sa tak nestávajú 

automaticky občanmi a tie, ktoré sú narodené ilegálnym imigrantom, získavajú tiež ilegálny 

status. (Calavita 2007b) Deti narodené na talianskom území cudzincom tak musia na zisk 

talianskeho občianstva čakať do dovŕšenia dospelosti. Musia pritom spĺňať podmienku, že 

boli po narodení zapísané v matrike a žili na talianskom území aspoň tri roky. Žiadosť musia 

podať po dovŕšení 18. a pred dovŕšením 19. roku.
55

 (Callia et al. 2012b: 28; Ministero 

Dell’Interno 2012a) 

Možnosti naturalizácie, a teda princíp ius domicili, sú tiež pomerne obmedzené. 

Podmienkou je minimálne 10-ročný trvalý pobyt v Taliansku, dostatočný príjem a znalosti 

talianskeho jazyka a kultúry.
56

 (Callia et al. 2012b: 28) Navyše, imigrant musel počas týchto 

desiatich rokov kontinuálne participovať na trhu práce, čo môže byť pre mnohých ťažko 

splniteľné. (Calavita 2007b) Podiel imigrantov, ktorí po desiatich rokoch pobytu splnia 

nároky na zisk občianstva, je tak len asi 40%. (Cento Bull 2010: 428) Z osôb, ktoré získali 

občianstvo naturalizáciou, ho na základe dlhodobého pobytu získalo len niečo cez 8%. 

Zvyšných viac ako 90% ho získalo manželstvom. (IDOS ed. 2004: 42) Aby sa zabránilo 

účelovým manželstvám, bola v roku 2008 predĺžená minimálna dĺžka manželstva potrebná na 

získanie občianstva z pol roka na dva roky (tri roky, ak manželia žijú v zahraničí), jeden rok 

pri rodinách s deťmi. (Nascimbene 2010: 211) Aktuálne platný zákon o občianstve z roku 

1992 nepožaduje od osôb, ktoré získajú talianske občianstvo, aby sa vzdali pôvodného 

občianstva. („Law of 5th February 1992, n. 91“) Dvojité občianstvo je teda umožnené.  

Osoby legálne pobývajúce v Taliansku majú v oblasti vzdelávania rovnaké práva ako 

talianski občania. (Callia et al. 2012b: 21) Prístup k vzdelaniu a neodkladnej zdravotnej 

starostlivosti majú aj nelegálni imigranti (maloletí majú rovnaké práva ako Taliani).
57

 (EMN 

2005) No keďže taliansky sociálny systém je pomerne exkluzivistický, môže znamenať zisk 

občianstva pre cudzincov z krajín mimo EÚ značné rozšírenie ich práv. Legálni imigranti sa 

síce oficiálne tešia v sociálnej oblasti rovnakým právam ako talianski občania, v praxi však 

boli na lokálnej úrovni prijímané politiky, ktoré toto ich právo často obmedzovali. 
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 Druhá generácia tvorí 200 000 až 250 000 osôb, ktoré, napriek tomu že sa narodili v Taliansku, nie sú 

talianskymi občanmi. (Callia et al. 2012b: 29) 

56
 Od občanov EÚ je vyžadovaná minimálna dĺžka pobytu v Taliansku štyri roky a od utečencov päť rokov. 

(Ministero Dell’Interno 2012a) 

57
 Zo strachu z odhalenia však nelegálni imigranti často nevyužívajú ani tie práva, na ktoré majú nárok. (EMN 

2005) 
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(Ambrosini, Triandafyllidou 2011: 268) Okrem volebného práva, ktoré nemajú cudzinci 

z tretích krajín garantované na lokálnej ani národnej úrovni, tak imigranti naturalizáciou 

získajú napríklad aj istotu, že po strate zamestnania nebudú musieť z Talianska odísť. 

5.1.3 Rozsah štátu blahobytu. Taliansky sociálny systém nie je tak rozsiahly ako 

ten nemecký či švédsky. Hlavnú a aktívnu rolu v ňom zohráva rodina. Jej úlohou je postarať 

sa o svojich členov a tým vyplniť medzery systému. Rodina sa pritom v talianskom ponímaní 

neobmedzuje na nukleárnu rodinu, ale zahŕňa širšie príbuzenstvo. Toto nastavenie viedlo k 

vytvoreniu pomerne štedrého penzijného systému, no na druhej strane v podstate neexistujú 

podpory pre mladých nezamestnaných absolventov. O tých sa má postarať rodina. Úlohy v 

rodine sú tradične gendrovo rozdelené. (Castles, Hansen, Schierup 2006: 168 - 169) Z tohto 

dôvodu nie je cieľom systému plná zamestnanosť, ale skôr dostatočný príjem v rámci rodiny – 

pracovný trh preto zvýhodňuje mužov v strednom veku. (Castles, Hansen, Schierup 2006: 

170) No s tým, ako sa stále viac žien rozhoduje pracovať, stáva sa imigrantská práca v 

domácnostiach pre udržanie tradičnej funkcie rodiny nenahraditeľná. 

Menšiemu rozsahu sociálneho štátu zodpovedá aj nižšia miera daňového zaťaženia 

v krajine. Deň daňovej slobody sa tu v rokoch 2000 až 2012 pohyboval v rozmedzí 27. mája 

až 14. júla. (Tabuľka 3, s. 93) 

Podiel verejných výdavkov v sociálnej sfére na HDP v sledovanom období bol 

v priemere 25,3%. (Adema, Fron, Ladaique 2011: 41) (Tabuľka 4, s. 94) Z hľadiska 

rozdelenia týchto výdavkov išla v roku 2007 najväčšia časť z 24,9% HDP na penzijný systém 

(14,1% HDP), 6,6% HDP pohltila zdravotná starostlivosť, 2,8% boli investované na sociálnu 

podporu populácie v produktívnom veku a 1,4% HDP tvorili výdavky na ďalšie sociálne 

služby s výnimkou zdravotnej starostlivosti. Podľa odhadov možno podobný trend pozorovať 

aj v ďalších rokoch s tým, že pomer výdavkov na ďalšie služby sa zvýšil na približne 3% 

HDP, čo malo pri zachovaní ostatných výdavkov za následok mierne zvýšenie celkových 

výdavkov na sociálny systém. (Adema, Fron, Ladaique 2011: 17, 21) 

5.1.4 Záujmové skupiny.  

Zamestnávateľské zväzy. Zamestnávatelia sú od práce imigrantov v mnohých 

odvetviach prakticky závislí, a preto je pochopiteľné, že sa k imigrácii stavajú pozitívne. 

Mladí podnikatelia združení pod Konfederáciou talianskeho priemyslu predstavili v roku 

2005 svoje pripomienky k imigračnej politike. Kritizovaný bol predovšetkým systém kvót 

neschopný reagovať na požiadavky trhu ako aj neschopnosť Talianska prilákať kvalifikovanú 

pracovnú silu a tak vyvážiť únik mozgov, ktorý krajina zažíva. Ďalším bodom kritiky bola 
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komplikovaná byrokracia pri získavaní potrebných povolení, ktorá nemotivuje imigrantov 

k legálnemu pôsobeniu. Bolo tiež navrhnuté skrátenie doby pobytu v Taliansku potrebnej na 

udelenie trvalého pobytu. Mladí podnikatelia považujú rovnako za dôležité, aby boli 

imigračné toky riadené spoločnou celoeurópskou stratégiou. (Giovani Imprenditori 2005) 

Popri dôležitosti imigrantov na pracovnom trhu vyzdvihujú zamestnávatelia aj potrebu ich 

integrácie. Talianska konfederácia malých a stredných podnikov zorganizovala v marci 2012 

konferenciu zameranú na boj proti rasizmu a diskriminácii imigrantov zdôrazňujúc potrebu 

ich začlenenia do talianskej spoločnosti. (Casertanews 2012) Predseda CONFAPI Paolo 

Galassi poukázal aj na nechuť mladých Talianov vykonávať prevažne manuálne práce a na 

kľúčovú úlohu imigrantov v tomto kontexte. (Ufficio Stampa Confapi 2012) Talianska 

konfederácia obchodu, turizmu a služieb zdôraznila, že Taliansko potrebuje imigráciu, aby 

mohlo rásť, pretože len tak sa môže vyrovnať s demografickou krízou. Preto je nevyhnutné, 

aby urýchlene reformovalo svoju imigračnú politiku tak, aby dokázalo imigrantom poskytnúť 

perspektívu do budúcnosti. Inak sa môže stať, že uprednostnia iné krajiny. (EP 2012) 

Organizácie zamestnancov. Odborové organizácie sú v Taliansku tradične pro-

imigrantské. Vychádza to z ich ideových koreňov v ľavicovej filozofii. V rámci toho je už 

tradične súčasťou ich politiky aj solidarita s krajinami tretieho sveta a pomoc imigrantom je 

videná ako prenesenie tejto solidarity na vnútroštátnu úroveň. Odbory navyše pracovnú 

imigráciu podporujú aj preto, že v rozsiahlom členstve zahraničných pracovníkov vidia do 

budúcnosti základ svojho silného postavenia. Taktiež si uvedomujú, že Taliansko ju 

jednoducho potrebuje. (Calavita 2004: 363) Talianska konfederácia práce sa silno vyslovila za 

dôstojné pracovné podmienky imigrantov a za boj proti čiernej práci a zamestnávateľom, 

ktorí porušujú práva zahraničných pracovníkov. V tejto súvislosti žiadala plnú implementáciu 

smernice EÚ o sankciách voči zamestnávateľom. CGIL sa zasadzuje aj za ďalšiu vlnu 

regularizácií nelegálnych imigrantov. (CGIL 2012a) Organizácia kritizuje postup Talianska 

voči imigrantom prichádzajúcim zo severnej Afriky po mori a zastáva názor, že jedinou 

cestou, ako zabrániť ďalším úmrtiam pri pokuse o preplavenie sa do Európy, je rozšíriť 

kanály pre legálnu imigráciu. (CGIL 2012b) Talianska konfederácia odborových zväzov 

nedávno spustila tiež kampaň za udeľovanie občianstva maloletým deťom imigrantov na 

princípe ius soli. (CISL 2012) 

Mimovládne organizácie. Spomedzi neštátnych aktérov zastávajú v Taliansku 

tradične významnú úlohu vo verejnom živote katolícka cirkev a rôzne katolícke spolky 

a organizácie, pre ktoré sú typické pro-imigrantské postoje. (Calavita 2004: 363) Jedným 
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z najvýznamnejších aktérov v tejto oblasti je Caritas, ktorá okrem toho, že je najväčším 

poskytovateľom zdravotnej starostlivosti pre imigrantov (Calavita 2004: 364), uskutočňuje aj 

rozsiahly výskum imigrácie v Taliansku a podporuje politiky zamerané na integráciu 

imigrantov. Od roku 1995 koordinuje činnosť v tejto oblasti Imigračná kancelária. (Caritas 

2012a) V súvislosti s prijímaním imigrantov zo severnej Afriky organizácia poznamenala, že 

ešte väčším problémom ako samotné prijatie je ich integrácia do talianskej spoločnosti. 

(Caritas 2012b) Vládna politika voči utečencom z Líbye v roku 2011 spôsobila v občianskej 

spoločnosti značnú nevôľu a organizácia Arci v tejto súvislosti spolu s ďalšími aktérmi 

zorganizovala v októbri 2012 v Ríme demonštráciu za dôstojné zaobchádzanie s utečencami 

ako aj imigrantmi všeobecne. (Arci 2012) Taliansku imigračnú politiku sleduje aj Amnesty 

International. V súvislosti s poslednou vlnou regularizácií ilegálnych imigrantov spustenou 

v roku 2012 sa vyjadrila za väčšiu rolu imigrantov v celom procese, ktorí by mali dostať 

šancu legalizovať svoj status aj bez spolupráce svojho zamestnávateľa. (AI 2012: 15) 

Regióny. Úlohu v talianskej imigračnej politike zohrávajú aj regionálne vlády, keďže 

oficiálne politiky sa môžu na regionálnej úrovni implementovať rôzne a spôsob tejto 

implementácie výrazne ovplyvňuje ich konečnú efektívnosť. Preto je dôležitým faktorom aj 

regionálna diverzita Talianska a rôzne prístupy jednotlivých regiónov k tejto problematike. 

(Castles, Hansen, Schierup 2006: 165) 

5.1.5 Verejná mienka. Na základe výsledkov Eurobarometra za zdá, že Taliani 

nepovažujú imigráciu za jeden z dvoch najvážnejších problémov krajiny. Tento názor 

zastávalo od novembra 2003 do mája 2012 v priemere necelých 14% opýtaných. Najviac – 

27% ich bolo v máji 2011, zatiaľ čo najmenej – len 3% pri poslednom meraní o rok neskôr. 

(Eurobarometer 2012) (Tabuľka 5, s. 95 - 96) 

Postoje Talianov k imigrácii zisťuje od roku 2008 aj German Marshall Fund. 

Celkovo ich možno označiť za skôr neutrálne. Výrazne negatívne sa Taliani stavajú len 

k ilegálnej imigrácii, ktorá vyvoláva obavy až u 80% opýtaných. Väčšina tiež podporuje skôr 

deportáciu nelegálnych imigrantov než možnosť udeliť im povolenie na pobyt. Na druhej 

strane zastávajú prevažne názor, že vláda by mala umožniť príchod väčšiemu počtu 

vzdelaných imigrantov. Prevažuje tiež podpora k plným sociálnym právam pre imigrantov (až 

90%) ako aj k získaniu plných politických práv (okolo 60%). (Tabuľky 11 až 24, Príloha 1) 

Pozícia talianskej verejnosti k podpore pracovnej imigrácie ako nástroja na riešenie 

demografickej krízy je podľa Eurobarometra z roku 2011 skôr ambivalentná. Zatiaľ čo 49% 

Talianov sa stavia k tejto možnosti pozitívne, 34% je proti. 72% Talianov si myslí, že 
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imigranti môžu mať problém integrovať sa, pretože o integráciu jednoducho nemajú záujem. 

67% si zároveň myslí, že prekážkou integrácie imigrantov môže byť diskriminácia, ktorej 

čelia. 69% respondentov tiež zastávalo názor, že legálni imigranti by mali mať rovnaké práva 

ako občania. 47% opýtaných bolo názoru, že imigrácia obohacuje ich krajinu ekonomicky 

i kultúrne. (TNS Opinion & Social 2012) Postoje Talianov teda možno označiť skôr za 

neutrálne až mierne pozitíve. (Tabuľky 6 až 10, s. 96 - 97) 

5.1.6 Integračná politika a stav integrácie imigrantov. V súvislosti s tým, že 

talianska imigračná politika sa na imigrantov pozerá primárne ako na zdroj pracovnej sily, sa 

zdá byť otázka ich integrácie zatlačená do úzadia. Talianske imigračné zákony navyše týmto 

nastavením prispievajú k marginalizácii imigrantov. (Calavita 2007a: 96) Toto ich 

marginalizované postavenie následne zvyšuje nepriateľskosť domácej populácie voči nim.
58

 

(Calavita 2007a: 97) Aj najambicióznejšie integračné politiky sú tak sabotované samotnou 

legislatívou. (Calavita 2007a: 106) 

Veľký problém predstavuje situácia ilegálnych imigrantov. Ich počet je značný, 

keďže vzhľadom na existujúcu politiku pracovnej imigrácie je pre mnohých nelegálny pobyt 

jedinou šancou ako v krajine pôsobiť. (Ambrosini, Triandafyllidou 2011: 267) Vládny prístup 

k sektoru domácej práce zároveň vzbudzuje dojem, že v niektorých sektoroch je ilegálna 

práca tolerovaná. (Cento Bull 2010: 427) Taliansky prístup k nelegálnej imigrácii je 

rozporuplný, no zdá sa, že prednosť je dávaná represívnym opatreniam, minimálne z hľadiska 

alokácie finančných prostriedkov. Taliansky súd audítorov zistil, že až 80% financií 

alokovaných na migračnú politiku bolo využitých na vyhostenia namiesto na integráciu. 

(Cento Bull 2010: 423) 

Pracovníci narodení v zahraničí tvoria 15,5% pracovnej sily. Ich miera aktivity na 

pracovnom trhu je pritom o 11% vyššia ako u Talianov. (Callia et al. 2010: 21) Situácia 

imigrantov v Taliansku je preto v mnohom špecifická. Ich problémom nie je ani tak 

nezamestnanosť ako taká ako charakter prác, ktoré vykonávajú a ich celkové postavenie 

v spoločnosti. Podiel imigrantov zamestnaných na plný úväzok je totiž nižší ako podiel 

domáceho obyvateľstva, a to najmä medzi ženami. Je medzi nimi tiež väčší podiel tých, ktorí 
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 Na označenie osôb pochádzajúcich z krajín mimo EÚ sa v taliančine používa pojem extracomunitari. Ten 

zároveň evokuje niekoho z chudobnejšej krajiny a reprezentuje pocit, že imigranti nepatria do talianskeho 

národného spoločenstva. (Castles, Hansen, Schierup 2006: 164) 
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pracujú na dobu určitú, ako aj tých, ktorí pracujú pod úrovňou svojej kvalifikácie.
59

 (EMN 

2007b: 2) To je jeden z najväčších problémov imigrantov v Taliansku. 67% z nich pracuje 

v manuálnych nízkokvalifikovaných prácach. Len 11,1% pracuje na nemanuálnych pozíciách 

(oproti 52,5% Talianov). (Fullin, Reyneri 2010: 135) Až 4/5 zamestnancov pracujúcich na 

nekvalifikovaných pozíciách má pritom stredoškolské vzdelanie a desatina má dokonca 

vysokoškolský diplom. (EMN 2007b: 5) Príčinou tejto situácie je aj systém kvót, ktorý 

imigrantov smeruje do pozícií, ktoré sú videné ako pre nich typické. (Calavita 2007a: 105) 

Imigranti sú koncentrovaní predovšetkým v stavebníctve (13%), v hotelierstve a gastronómii 

(11%), v priemysle (6%), poľnohospodárstve (6%) a najmä v starostlivosti o domácnosť 

(20%).
60

 (CNEL 2008: 22) Často sú videní ako pracovná sila na pozície, ktoré domáci 

pracovníci nie sú ochotní zastávať. V prípade, že sa na trhu práce uvoľní lepšie kvalifikovaná 

pozícia, uchádza sa o ňu veľké množstvo Talianov, ktorí spravidla dostanú prednosť. (EMN 

2007b: 5) Ďalším problémom je uznávanie kvalifikácií. To je komplikovanejšie najmä 

v niektorých odboroch ako napr. medicína. Zamestnávatelia majú tiež tendenciu relevanciu 

zahraničných kvalifikácií podceňovať. Stále väčší dôraz začína byť dávaný tiež na znalosti 

taliančiny. (EMN 2007b: 12) Úroveň vzdelania teda zamestnanosť imigrantov neovplyvňuje 

a v Taliansku neplatí, že tí lepšie kvalifikovaní si jednoduchšie hľadajú prácu. (Fullin, 

Reyneri 2010: 131) Rozdelenie pracujúcej populácie medzi nekvalifikovanú, kvalifikovanú 

a vysoko kvalifikovanú prácu je u imigrantov v podstate opačné ako u domáceho 

obyvateľstva. Zatiaľ čo u zahraničných pracovníkov je podiel 41,8% nekvalifikovaných 

pozícií, 50,5% kvalifikovaných a 7,7% vysoko kvalifikovaných, u Talianov sú tieto hodnoty 

7,2%, 56,2% a 37,6%. (Callia et al. 2010: 27) Na druhej strane, medzi rokmi 2006 a 2009 

možno pozorovať medzi imigrantmi istý nárast zamestnaní vyžadujúcich špecifické 

skúsenosti zo 46% na 53%. Narástol aj dopyt po vysokokvalifikovaných pracovníkoch – 

z 5,8% na 9,1%. (Callia et al. 2010: 30 - 31) Značná časť imigrantov vykonáva práce 

vyžadujúce odbornú kvalifikáciu ako elektrikári alebo mechanici. Väčšiu šancu majú tiež v IT 

sektore alebo ako zdravotné sestry. (EMN 2007b: 6) Vyzerá to síce tak, že integrácia na trhu 

práce sa zlepšuje s dĺžkou pobytu, no netreba zabúdať na to, že imigranti, ktorí si po pol roku 

nezamestnanosti prácu nenájdu, zmiznú z úradných štatistík – buď opustia Taliansko, alebo 

prejdú do ilegality. (Fullin, Reyneri 2010: 132 - 133) Napriek tomu sa ukázalo, že s dĺžkou 
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 Podiel tých, čo pracujú na hlavný pracovný pomer je ale stále vyšší ako vo väčšine európskych krajín. 

(Calavita 2004: 351) 

60
 Uvedené hodnoty zodpovedajú situácii v roku 2007. 
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pobytu sa zvyšuje aj miera zamestnanosti. Zatiaľ čo u tých, čo sú v Taliansku do troch rokov, 

je zamestnanosť asi 41,2%, tí, čo sú v Taliansku aspoň 5 rokov, majú mieru zamestnanosti 

56,1% a nad 10 rokov je to 74,4%. (Callia et al. 2010: 24) 

Čo je zaujímavé, medzi imigrantmi je menší podiel dlhodobo nezamestnaných – 23% 

oproti 41% v rámci celkovej populácie. To ale možno vysvetliť tým, že imigranti si nemôžu 

dovoliť byť dlhodobo bez práce. (Fullin, Reyneri 2010: 123) V rámci aktuálnej miery 

nezamestnanosti sú však na tom horšie ako Taliani. (Callia et al. 2010: 26) Čo sa týka 

gendrového rozdelenia, muži sú väčšinou zamestnaní vo firmách a ženy pracujú častejšie 

v domácnostiach. (Fullin, Reyneri 2010: 125) Pritom muži sú na pracovnom trhu zastúpení 

viac ako Taliani, čo ale zjavne vychádza z toho, že prichádzajúci imigranti sú väčšinou 

v produktívnom veku. U žien je to naopak, ich podiel na pracovnom trhu je nižší ako podiel 

talianskych žien.
61

 Výnimku predstavujú len ženy z východnej Ázie. (Fullin, Reyneri 2010: 

126) Na druhej strane, imigranti sú zraniteľnejší voči riziku straty zamestnania. (Fullin, 

Reyneri 2010: 131) Veľkým negatívom je nadreprezentácia imigrantov v rámci čiernej práce. 

Vykonáva ju až 30% imigrantov oproti 15% domácej populácie. (Calavita 2007a: 99) 

Pracovníci v týchto pozíciách sú totiž najzraniteľnejší z hľadiska ochrany svojich práv. 

Postupom času sa zvyšuje aj podiel cudzincov na talianskych školách, v súčasnosti 

tvoria asi 8% všetkých žiakov. (ISMU 2011: 8) Žiaci nemajúci talianske občianstvo majú 

nižšiu mieru úspešnosti pri prechode do ďalšieho ročníka ako ich talianski spolužiaci. Tá sa 

pritom znižuje počas trvania štúdia a zatiaľ čo na základnej škole predstavuje rozdiel asi 3 až 

4%, na stredných školách to v školskom roku 2009/2010 bolo až 15%. (ISMU 2011: 45) 

Problémy na talianskych školách majú najmä cudzinci, ktorí na ne nastúpia po dovŕšení 14. 

roku. Tí sa ťažšie integrujú a majú dvakrát nižšiu mieru úspešnosti ako Taliani. V roku 2010 

stanovilo ministerstvo školstva v triedach limit na podiel zahraničných žiakov na 30%, aby 

predišlo ich „getoizácii“. (Callia et al. 2012b: 27) 

V roku 2002 bol zriadený Fond pre migračné politiky, ktorý má podporovať 

integračné aktivity na úrovni miestnych a regionálnych samospráv so zapojením 

mimovládneho sektora a ďalších aktérov. (Finotelli, Sciortino 2009: 124) V rámci programov 

schválených vládou tak existuje pre talianske organizácie, zamestnávateľov alebo miestne 

samosprávy možnosť organizovať kurzy a školenia priamo v krajinách pôvodu imigrantov, 

pričom ich účastníci majú potom prednosť pri prijímaní na taliansky pracovný trh. (EMN 
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 V minulosti prichádzali ženy do Talianska tradične za prácou, no nárast imigrácie v rámci zjednotenia rodín 

zvýšil počet tých, ktoré po príchode zostávajú v domácnosti. (Castles, Hansen, Schierup 2006: 168) 
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2007b: 10) Účasť na týchto kurzoch je však vzhľadom na rozsah pracovnej imigrácie do 

krajiny pomerne nízka (v rádoch desiatok až stoviek účastníkov). (Callia et al. 2012a: 29) 

Imigranti môžu v Taliansku tiež využiť 150-hodinový program jazykového vzdelávania. 

(Callia et al. 2010: 45) Nástrojom integrácie je aj funkcia tzv. kultúrnych mediátorov. 

Zamestnávajú ich miestne úrady a ich úlohou je sprostredkovávať komunikáciu medzi 

imigrantmi a úradmi a riešiť nielen jazykové, ale aj kultúrne nedorozumenia. (Callia et al. 

2012b: 26) 

Bezpečnostný balíček z roku 2008 zaviedol tzv. integračnú zmluvu založenú na 

bodovom princípe ako základ pre získanie dlhodobého povolenia na pobyt. (Callia et al. 

2012a: 57) Táto má platnosť dva roky. Imigrant sa jej podpisom zaväzuje naučiť sa za tento 

čas po taliansky aspoň na úrovni A, získať dostatočnú znalosť občianskeho života a kultúry, 

plniť si povinnosť povinnej školskej dochádzky svojich detí a zorientovať sa v organizácii 

štátnej správy a samosprávy. Po podpise zmluvy získa cudzinec 16 kreditov a za dva roky 

musí získať aspoň 30. Ak sa mu to nepodarí, trvanie zmluvy je predĺžené o rok. Ak by však 

získal nula kreditov, bude vyhostený.
62

 (Callia et al. 2012b: 13) Tiež bola spustená 

internetová stránka a televízny program, ktoré majú pomôcť imigrantom s učením taliančiny. 

(Callia et al. 2012b: 14) 

V júni 2010 bol schválený vládny Plán na integráciu: Identita a stretnutie. Cesta 

k integrácii je videná skrz práva, povinnosti a príležitosti. Imigranti musia rešpektovať 

taliansku ústavu a základné hodnoty a v prípade potreby by im v tomto smere malo byť 

poskytnuté náležité vzdelávanie. Za päť základných osí integrácie sa považuje vzdelávanie 

a učenie, ubytovanie a miestne samosprávy, práca, prístup k základným službám a maloletí 

a druhá generácia imigrantov. (Callia et al. 2010: 44) 

V rámci integračnej politiky sa uskutočňujú aj kampane zamerané na taliansku 

populáciu s cieľom podporovať toleranciu. (Calavita 2007b) Najväčšej diskriminácii čelia 

imigranti z Afriky, Maroka a Ázie. Imigranti z európskych krajín mimo EÚ a severnej Afriky 

majú problém skôr pri zisku kvalifikovanej nemanuálnej práce. (Fullin, Reyneri 2010: 137) 

Politická participácia imigrantov je značne nerozvinutá, keďže nemajú volebné právo 

a ich šance na získanie občianstva sú obmedzené. Na lokálnej úrovni však existujú rady 

imigrantov, ktoré fungujú ako poradný orgán miestnych samospráv. (EMN 2005) Asi 
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 Výnimku z podpisu tejto zmluvy majú žiadatelia o azyl a subsidiárnu a humanitárnu ochranu, osoby 

prichádzajúce v rámci zjednotenia rodín ako aj držitelia oprávnenia na dlhodobý pobyt v iných štátoch EÚ 

a držitelia povolenia na pobyt zahraničných príbuzných občanov iných štátov EÚ. (Nascimbene 2010: 234) 
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polovica imigrantov je v odboroch, kde dochádza aj k zvyšovaniu ich podielu na riadiacich 

pozíciách. (Callia et al. 2010: 21; IDOS ed. 2004: 40) Imigranti sa zároveň v rámci odborov 

organizujú aj separátne. Dôležité je, že odbory prijímajú imigrantov bez ohľadu na ich legálny 

status. (Triandafyllidou 2007: 84) Rozširuje sa aj množstvo imigrantských spolkov. (IDOS ed. 

2004: 36) 

5.1.7 Situácia na trhu práce. Situácia na trhu práce z hľadiska nezamestnanosti bola 

v Taliansku v porovnaní v rámci EÚ v sledovanom období dobrá. Priemerná nezamestnanosť 

v rokoch 2000 až 2011 činila 7,98%. To znamená, že nezamestnanosť zodpovedala priemeru 

EÚ (8,73%). V roku 2000 bola síce mierne nadpriemerná, ale v rokoch 2004 až 2007 a 2009 

až 2011 bola pod priemerom. (Eurostat 2012c) (Tabuľka 25, s. 99) V júni 2012 bola 

nezamestnanosť v Taliansku 10,8% (nárast o viac ako 2% oproti roku 2011),  teda v rámci 

priemeru EÚ (10,4%). (Eurostat 2012b) 

Nezamestnanosť mladých ľudí je v Taliansku pomerne závažný fenomén a v celom 

období 2000 – 2011 sa pohybovala nad hodnotou 20%. Priemerná nezamestnanosť osôb do 

25 rokov dosiahla 23,99%. V celom sledovanom období tak prekračovala priemer EÚ. 

(Eurostat 2012a) (Tabuľka 26, s. 99 - 100) 

5.1.8 Rozsah a typ imigrácie 

Pri odhadovanom ročnom príleve imigrantov má Taliansko väčšiu relatívnu 

imigráciu ako USA. (EMN 2007b: 2) Od roku 2000 imigrácia do Talianska narastá. Zatiaľ čo 

v rokoch 2000 až 2002 sa pohybovala okolo hodnoty 200 000 imigrantov ročne, v roku 2003 

prekročila hodnotu 400 000. Opätovný pokles nastal v rokoch 2005 a 2006, ale následne 

presiahla imigrácia do Talianska počet pol milióna ročne, aby v rokoch 2009 a 2010 opäť 

mierne poklesla na približne 450 000 za rok. (Eurostat 2012d) Emigrácia je v porovnaní 

s imigráciou minimálna a v období 2000 až 2010 sa v priemere pohybovala na úrovni 66 877 

emigrantov ročne. (Eurostat 2012f) (Tabuľky 27 a 28, s. 100 - 101) Najväčším zdrojom 

imigrácie je pracovná imigrácia, ktorá zodpovedá asi 50% všetkej imigrácie. (IDOS ed. 2004: 

24) 

Celková zahraničná populácia tvorí asi päť miliónov osôb, občanov krajín mimo EÚ 

sú približne tri milióny. To teda predstavuje asi 5% populácie. Celkovo sa zahraničná 

populácia od začiatku deväťdesiatych rokov zväčšila až päťnásobne. (Finotelli, Sciortino 

2009: 138) Od osemdesiatych rokov pritom došlo k nárastu podielu afrických a ázijských 

imigrantov, zatiaľ čo poklesol počet tých z Latinskej Ameriky. (Triandafyllidou 2007: 78) 

Najväčšie skupiny imigrantov pochádzajú podľa údajov za rok 2011 z Rumunska (20,19%), 
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Albánska (10,56%) a Maroka (9,9%). (Tabuľka 30, s. 102) Nasledujú občania Číny, Ukrajiny, 

Filipín, Moldavska, Indie, Poľska a Tuniska. (ISTAT 2011: 3) Polovica cudzincov na 

talianskom území tu je dlhšie ako päť rokov. (Finotelli, Sciortino 2009: 138)  

Taliansko stále nemá ucelený azylový zákon. (Ambrosini, Triandafyllidou 2011: 

254) To je veľmi problematické, keďže vzhľadom na svoju geografickú polohu patrí 

k vstupným bránam do Európy pre imigrantov z Afriky. Počet žiadostí o azyl ale nie je 

vysoký, čo môže súvisieť práve s talianskym systémom v tejto oblasti. V rokoch 2000 až 

2010 bolo podaných v priemere 14 209 žiadostí ročne. (OECD 2012a) Celkovo je 

odmietnutých asi 50% žiadostí, v roku 2010 to bolo dokonca 60%. (Callia et al. 2012a: 82) 

Z odmietnutých žiadostí je ale asi tretina schválená súdom pri odvolaní. (Callia et al. 2012b: 

43) 

Čo sa týka úrovne kvalifikácie imigrantov, ako bolo spomenuté už vyššie, napriek 

tomu, že imigranti z tretích krajín spravidla vykonávajú nízko kvalifikované práce, ich úroveň 

kvalifikácie je pomerne vysoká a nezodpovedá ich pracovnému zaradeniu. 

 

5.2 Vývoj talianskej imigračnej politiky po roku 2000 

Taliansko nemá takú dlhodobú skúsenosť s imigráciou ako Nemecko či Švédsko 

a tomu zodpovedá aj vývoj jeho imigračnej politiky. K väčšej regulácii imigrácie začalo 

dochádzať v deväťdesiatych rokoch a súviselo to so snahou Talianska plniť kritériá pre vstup 

do Schengenu.
63

 (Finotelli, Sciortino 2009: 123) V tomto období dochádza aj k prijatiu 

systému kvót na reguláciu pracovnej imigrácie. (Einaudi 2006: 169) Základ pre aktuálnu 

legislatívu v oblasti imigrácie bol položený v roku 1998. V tomto roku došlo k prijatiu tzv. 

Turco-Napolitanovho zákona, ktorý nesie názov podľa vtedajšej ministerky sociálnych vecí 

a ministra vnútra. Na základe článku 47 tohto zákona bol následne v tom istom roku prijatý 

Jednotný zákon zaoberajúci sa imigračnou politikou (Testo unico delle disposizioni 

concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero). (Callia 

et al. 2012a: 9) Zákon ukotvil sociálne práva imigrantov a umožnil ich rodinným 

príslušníkom pracovať. Potvrdil aj právo imigrantov na vzdelanie a zdravotnú starostlivosť. 

Tiež umožnil pracovníkom, ktorí prichádzali do Talianska aspoň na rok, priviezť so sebou 

svojich rodinných príslušníkov okamžite. Zákon založil aj Národný integračný fond a umožnil 
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 V roku 1995 bolo Taliansko vylúčené z prvej fázy implementácie Schengenských dohôd. Príprava nového 

zákona o imigrácii si tak kládla za jeden z hlavných cieľov aj posilnenie režimu hraničných a vstupných kontrol, 

procedúry vyhostenia a efektívnosti celého systému. (Einaudi 2006: 173) 
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tréning a nábor kultúrnych mediátorov. Zaviedol tiež financovanie kurzov taliančiny ako aj 

asistentov učiteľov v školách. (Zincone 2006: 356) Cieľom bolo aj zjednodušenie systému 

pracovných kvót, vychádzajúc z predpokladu, že príliš reštriktívne opatrenia vedú 

k posilneniu nelegálnej imigrácie. Boli zavedené tiež povolenia za účelom hľadania si práce. 

(Einaudi 2006: 168) Zároveň boli prijaté sankcie za prevádzačstvo a založené Strediská pre 

dočasné zadržanie ako humánna alternatíva k väzeniam. Pobyt v nich bol limitovaný na 30 

dní. (Finotelli, Sciortino 2009: 124; Einaudi 2006: 173) Cudzincom žiadajúcim o dlhodobé 

povolenie na pobyt začali byť odoberané odtlačky prstov. (EMN 2005) Za účelom 

koordinácie politík v oblasti imigrácie medzi jednotlivými ministerstvami bola vytvorená 

Koordinačná a monitorovacia komisia. (Callia et al. 2012b: 4) Na lokálnej úrovni vznikli 

imigračné rady. (Callia et al. 2012b: 6)  

Jednotný zákon o imigrácii bol v roku 2002 novelizovaný tzv. Bossi-Finiho zákonom 

nazvaným podľa vicepremiéra Gianfranca Finiho a predsedu Ligy Severu
64

 Umberta Bossiho. 

Tento zákon je výnimočný tým, že po prvýkrát neprichádza podnet k väčšej reštriktívnosti 

imigračnej politiky z úrovne EÚ ale zo samotného Talianska. (Joppke 2004: 383) Zákon 

umožnil imigrantom vstup na talianske územie až po podpísaní pracovnej zmluvy (zrušil teda 

povolenia za účelom hľadania si práce) a zaviedol povinnosť zamestnávateľov garantovať 

zaplatenie nákladov na návrat imigranta do krajiny pôvodu v prípade ukončenia pracovného 

pomeru. (Einaudi 2006: 170; Zaslove 2004: 111) Tiež zaviedol pravidlo, že povolenia na 

pobyt môžu byť obnovené len na rovnakú dobu, na akú boli vydané. Predtým mohli byť 

obnovené na dvojnásobok pôvodnej dĺžky. (Zincone 2006: 365) Navyše, aby mohol imigrant 

požiadať o predĺženie povolenia na pobyt, musí mať dlhodobú pracovnú zmluvu. (Ambrosini, 

Triandafyllidou 2011: 264) Doba, počas ktorej môžu imigranti po strate zamestnania zostať 

v Taliansku a hľadať si novú prácu, bola skrátená na pol roka. Predtým bola táto doba jeden 

rok, resp. korešpondovala so zvyšnou dobou platnosti povolenia na pobyt, ak táto bola dlhšia. 

(Callia et al. 2012a: 84; „Legislative decree 25 July 1998“) Došlo tiež k predĺženiu 

maximálnej dĺžky pobytu v detenčných strediskách na 60 dní a zavedeniu tvrdších sankcií 

proti prevádzačom a obchodníkom s ľuďmi. (Finotelli, Sciortino 2009: 126) Vo väčšine 

prípadov došlo súčasne k skráteniu lehoty na dobrovoľný odchod z 15 na 5 dní a polícia 

začala vo väčšej miere participovať na vyhosteniach. (Einaudi 2006: 173) Niektoré 
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 Liga Severu je charakteristická svojou ostrou anti-imigrantskou rétorikou. Napriek tomu došlo počas jej 

pôsobenia vo vláde aj k prijatiu amnestií pre nelegálnych imigrantov. Dôvodom je, že jej podporovateľmi sú aj 

podnikatelia, ktorí na práci imigrantov závisia. (Cento Bull 2010: 414) 
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ustanovenia zákona boli po jeho prijatí zrušené ústavným súdom. Patrila sem aj možnosť 

uväzniť cudzinca, ktorý sa na talianskom území zdržiava v rozpore s príkazom na vyhostenie. 

(Finotelli, Sciortino 2009: 126) 

Súbor zákonov prijatých v júli 2008 a júli 2009, tzv. bezpečnostný balíček, pod 

vedením ministra vnútra Maroniho z Ligy Severu ďalej zvyšuje reštriktívnosť imigračnej 

politiky. Ilegálna imigrácia bola označená za trestný čin
65

 a status ilegálneho imigranta sa stal 

v prípade spáchania zločinu priťažujúcou okolnosťou, ktorá môže viesť k zvýšeniu trestnej 

sadzby. Väzenie hrozí aj osobe, ktorá za úplatu poskytne ubytovanie osobe bez oprávnenia na 

pobyt na území Talianska. Navyše, ak sa niekto po vyzvaní nie je schopný preukázať platným 

pasom alebo povolením na pobyt bez udania dostatočného dôvodu, hrozí mu väzenie až do 

jedného roka a pokuta do výšky 2000€.
66

 Zákon priniesol aj pravidlo, že cudzinci musia 

predložiť povolenie na pobyt pri žiadosti o akékoľvek úradné povolenie vrátane prípadu, keď 

sa chcú zosobášiť. Výnimku tvorí len prístup k vzdelaniu a zdravotnej starostlivosti. Keďže 

nelegálna imigrácia bola vyhlásená za zločin, všetci verejní úradníci a štátni zamestnanci mali 

povinnosť ohlásiť nelegálneho imigranta úradom. (Cento Bull 2010: 420 - 421) Ako 

ministerstvo vnútra neskôr objasnilo, toto nariadenie sa netykalo zdravotníckeho personálu. 

(Cento Bull 2010: 424) Detenčné centrá boli transformované na Strediská pre identifikáciu 

a vyhostenie a maximálna dĺžka pobytu v nich bola stanovená na 180 dní. (Nascimbene 2010: 

210, 232) Balíček zavádzal aj možnosť skonfiškovať nehnuteľnosť na území Talianska, ktorá 

je vo vlastníctve nelegálneho imigranta. (Nascimbene 2010: 210) Taktiež bolo zavedené 

pravidlo, že poskytovateľ finančných služieb musí žiadať o preukázanie práva na pobyt 

svojho klienta. Ak by zistil, že tento sa na talianskom území zdržiava nelegálne, musí to do 12 

hodín nahlásiť úradom. (Nascimbene 2010: 234) Balíček zaviedol aj možnosť zakladania 

občianskych hliadok – ronde, ktoré mali pomáhať v boji proti kriminalite. Ústavný súd však 

toto opatrenie zrušil, rovnako ako zrušil status ilegálneho imigranta ako priťažujúcu okolnosť 

v trestnom konaní a povinnosť odhalených nelegálnych imigrantov opustiť krajinu aj 

v prípade nedostatku finančných prostriedkov. (Ambrosini, Triandafyllidou 2011: 263 - 264) 

Zrušená bola aj povinnosť doložiť oprávnenie k pobytu na talianskom území, ak chce 
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 Týmto spôsobom sa Taliansko snažilo obísť smernicu EÚ o návratoch, ktorá umožňovala nútený návrat len v 

rámci trestnej sankcie. (Cento Bull 2010: 422) 

66
 Pravidlo okamžitého vyhostenia bolo v tomto prípade zrušené (bolo namierené proti rumunským Rómom), 

pretože EÚ by inak začala proti Taliansku viesť konanie. (The Economist 2008) 
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cudzinec uzavrieť manželstvo. (Callia et al. 2012a: 15) Európsky súdny dvor v roku 2011 

zrušil ustanovenie o ilegálnej imigrácii ako trestnom čine. (Callia et al. 2012b: 12) 

V novembri 2010 bol prijatý druhý bezpečnostný balíček. Ten zaviedol možnosť 

vyhostenia občanov EÚ, ak sú na území Talianska dlhšie ako 90 dní a nemajú prácu ani 

dostatočné finančné prostriedky na pokrytie svojich životných nákladov. Taktiež bolo 

rozhodnuté, že predlžovanie povolení na pobyt bude prenesené na samosprávy. (Callia et al. 

2012b: 14) Tu boli zriadené jednotné úrady pre imigráciu (Sportello unico per 

l'immigrazione) zodpovedné za všetky byrokratické úkony spojené s imigračnou politikou. 

(Ministero Dell’Interno 2012b) Ďalšou zmenou je, že doba zadržania osoby v detenčnom 

centre nemôže celkovo presiahnuť 18 mesiacov a to ani v prípade, že takáto osoba vstúpila na 

talianske územie ilegálne viackrát a  bola vyhostená opakovane. (Callia et al. 2012b: 14 - 15) 

Hlavnou úlohou imigrácie je z talianskeho pohľadu prísun pracovnej sily, ktorá 

vyplní medzery na pracovnom trhu. Pracovná imigrácia má najväčší až 50%-ný podiel na 

legálnej imigrácii do Talianska. (IDOS ed. 2004: 24) Taliansko čelí v rámci Európy ako aj 

celosvetovo jednej z najvážnejších demografických kríz. Pôrodnosť tu činí len asi 1,2 dieťaťa 

na ženu. (Castles, Hansen, Schierup 2006: 174) Navyše, mladí ľudia dávajú prednosť životu 

s rodičmi, kým si nenájdu prácu, ktorá bude vyhovovať ich požiadavkách, než by akceptovali 

zamestnanie pod úrovňou ich kvalifikácie. (Castles, Hansen, Schierup 2006: 175) Preto 

neprekvapí, že dnes je už jeden zo štyroch nových zamestnancov v Taliansku imigrant 

z krajiny mimo EÚ. (Calavita 2007a: 98)  

Imigrácia za účelom zamestnania je riadená systémom kvót. Tie sa stanovujú na 

základe trojročného plánu, ktorý vydáva vláda. Posledný bol vydaný pre roky 2004 až 2006. 

V prípade, že plán chýba, museli sa kvóty pôvodne pohybovať v limitoch tých 

minuloročných. Keďže sa to však ukázalo byť nepraktické, vláda pripravila novelu zákona, 

podľa ktorej sa kvóty v takom prípade riadia posledným trojročným plánom. (Callia et al. 

2010: 17) Kvóty pre pracovníkov pochádzajúcich z krajín mimo EÚ sú rozdelené na sezónne 

práce a stále zamestnanie, pričom súčasťou týchto kvót je aj kvóta pre vysokokvalifikovaných 

pracovníkov, pre etnických Talianov
67

, pre samozamestnávateľov a pre občanov konkrétnych 

krajín, s ktorými má Taliansko zvláštne dohody.
68

 Čo sa týka rozsahu kvót, ten bol v rokoch 
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 Za etnických Talianov sa považujú potomkovia do tretej generácie v priamej línii. (Callia et al. 2010: 20) 

68
 Systém privilegovaných kvót bol zavedený v roku 2002 Bossi-Finiho zákonom. Kvóty zahŕňajú aj dohodu 

o návrate nelegálnych imigrantov z týchto krajín, čo sa ukázalo ako pomerne efektívne. (Einaudi 2006: 174) 

Tieto dohody sú recipročné a zahraniční pracovníci majú v Taliansku rovnaké práva ako domáci len, ak to platí 
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2000 až 2011 do značnej miery variabilný. V rokoch 2000 až 2005 sa kvóty pohybovali 

v rozmedzí 80 000 až 100 000 pracovníkov, v roku 2006 prišiel markantný nárast na 550 000. 

V rokoch 2007 a 2008 boli kvóty 252 000 a 230 000. V rokoch 2009 až 2011 nastal opäť 

pokles na 80 000, 184 080 a 60 000. (Callia et al. 2012a: 25 - 26) Tento systém je však do 

veľkej miery len fikciou, keďže kvóty sa často používajú ako ďalší nástroj na legalizáciu 

pobytu imigrantov, ktorí už v Taliansku sú a pracujú tu. Zamestnávatelia totiž v zásade 

preferujú zamestnať niekoho, koho poznajú. Preto väčšina pracovníkov príde do Talianska na 

turistické víza a pracuje tu nelegálne. Po istej dobe si zamestnávateľ o konkrétneho 

zahraničného pracovníka zažiada formálne cez úrady (zamestnávateľ má možnosť požiadať 

nielen o určitý počet zahraničných pracovníkov, ale aj o konkrétnu osobu). Ten sa musí 

predtým vrátiť do krajiny pôvodu a podať si žiadosť o prácu na talianskom zastupiteľskom 

úrade. (Cento Bull 2010: 426) Existuje tu síce podmienka pre overenie dostupnosti domácej 

pracovnej sily, ale tá je pomerne zbytočná, keďže domáci pracovníci o tieto pozície spravidla 

záujem nemajú. (EMN 2007b: 14) Po získaní pozície dostane imigrant víza na vstup do 

Talianska, kde musí do 8 dní po príchode požiadať o povolenie na pobyt. Ak tak neurobí, 

môže byť vyhostený.
69

 (Triandafyllidou 2003: 263 – 263) Pracovník, ktorý prichádza do 

Talianska, získa povolenie na pobyt v trvaní maximálne dva roky, pričom po jeho skončení 

môže žiadať o predĺženie na ďalšie dva roky. (Nascimbene 2010: 219) Podmienkou na zisk 

povolenia je preukázanie dostatočných finančných prostriedkov na pokrytie životných 

nákladov a vhodného ubytovania. Imigrant tiež nemôže predstavovať nebezpečenstvo pre 

verejný poriadok a bezpečnosť a nemohol byť odsúdený za trestný čin. (IOM 2008: 307) Kým 

žiadateľ čaká na predĺženie povolenia na pobyt, môže využívať všetky práva týmto povolením 

garantované. Toto opatrenie bolo prijaté z dôvodu často veľmi zdĺhavých procedúr. (IOM 

2008: 307) Pracovné povolenie pritom umožňuje aj podnikať. (IOM 2008: 309) Žiadatelia 

o azyl môžu získať dočasné pracovné povolenie, až keď sa ukáže, že ich žiadosť je 

oprávnená. (Zaslove 2004: 112) Uznaní utečenci majú rovnaké možnosti pracovať ako 

talianski občania. (Callia et al. 2012b: 30) Práca je umožnená aj študentom a to v rozsahu 20 

                                                                                                                                                         
aj naopak. Krajiny, s ktorými má Taliansko bilaterálne dohody, môžu využívať aj on-line systém pre vkladanie 

životopisov, ktoré sú tak jednoducho dostupné pre potenciálnych zamestnávateľov. (Callia et al. 2012a: 28, 32) 

69
 Táto podmienka platí pre všetkých imigrantov prichádzajúcich do Talianska na viac ako 90 dní bez ohľadu na 

účel cesty. Do roku 2007 platila aj pre tých, ktorých pobyt na území Talianska neprekročil tri mesiace. 

V súčasnosti stačí, keď nahlásia svoju prítomnosť v krajine na príslušných úradoch. (Callia et al. 2012b: 18) K 

tejto zmene došlo po námietkach EK. (Nascimbene 2010: 207) 
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hodín týždenne. Po ukončení štúdia existuje možnosť konvertovať povolenie na štúdium na 

pracovné povolenie. (IOM 2008: 311) 

Povolenie na trvalý pobyt môže imigrant získať po piatich rokov nepretržitého 

pobytu na talianskom území. Musí pritom spĺňať podmienky dostatočného príjmu a vhodného 

ubytovania a nemôže predstavovať nebezpečenstvo pre verejnú bezpečnosť a poriadok. 

Žiadateľ môže požiadať aj o povolenie na dlhodobý pobyt pre svojich rodinných príslušníkov. 

Pod túto možnosť spadajú tí istí rodinní príslušníci ako pod zjednotenie rodín, pričom je opäť 

potrebné doložiť, že žiadateľov príjem, resp. príjem v rámci domácnosti, je dostatočný na 

pokrytie ich životných nákladov. (Polizia di Stato 2010) Možnosť na zisk povolenia na 

dlhodobý pobyt nezahŕňa tých, ktorí prišli do Talianska za účelom štúdia, dočasnej práce 

alebo tých, ktorým bola udelená humanitárna ochrana, azyl či ďalšie krátkodobé 

a diplomatické povolenia. (IOM 2008: 307 - 308) V minulosti po splnení podmienok získal 

žiadateľ tzv. rezidenčný preukaz (carta di soggiorno), od roku 2007 je to povolenie na pobyt 

v rámci EÚ, ktoré sa vydáva na dobu neurčitú. Povolenie umožňuje prístup ku všetkým 

verejným službám. (Callia et al. 2012b: 22 - 23) Od roku 2010 je na zisk dlhodobého pobytu 

v rámci EÚ potrebná znalosť taliančiny aspoň na úrovni A2.
70

 (Callia et al. 2012b: 13)  

Taliansko dlho nemalo žiaden program určený pre vysokokvalifikovaných 

pracovníkov. Pre zlepšenie ich možností pre nich existovala len možnosť podstúpiť jazykové 

a profesionálne školenie v krajine pôvodu.
71

 (EMN 2007b: 12) Vysokokvalifikovaná 

pracovná sila však má možnosť prístupu na pracovný trh mimo systému kvót. Povolenie sa 

vydáva na dva roky a môže byť predĺžené. Zdravotné sestry a univerzitní pracovníci majú 

možnosť získať povolenie s neobmedzeným trvaním. (EMN 2007b: 11) Bola tiež 

implementovaná smernica EÚ o špecifických pravidlách pre prijímanie občanov tretích štátov 

za účelom vedeckého výskumu. (Callia et al. 2010: 14) V roku 2008 boli prijaté pravidlá na 

zjednodušenie zamestnávania vedúcich pracovníkov a vyučujúcich na univerzitách 

s dočasným povolením. Podmienkou je, že ich zamestnávateľ má s ministerstvom práce 

podpísanú dohodu, ktorou im garantuje zaistenie pracovných podmienok v súlade 

s kolektívnou zmluvou. (Nascimbene 2010: 235) V júni 2012 Taliansko implementovalo 
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 Povolenie možno odobrať pri podvode, vyhostení, ak dôvody jeho udelenia pominú alebo ak sa žiadateľ 

zdržiava mimo územia EÚ dlhšie ako 12 mesiacov alebo mimo územia Talianska dlhšie ako 6 rokov za sebou, či 

získa povolenie na pobyt v inom členskom štáte EÚ. (IOM 2008: 308) 
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 Tieto školenia však nie sú pre kvalifikovanú pracovnú silu príliš vhodné, keďže sa zameriavajú na všetkých 

potenciálnych imigrantov bez rozdielu kvalifikácie. (EMN 2007: 17) 
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smernicu zavádzajúcu modrú kartu EÚ. Tá umožňuje kvalifikovanej pracovnej sile vstup do 

Talianska mimo systému kvót. Podmienkou je, že ročný príjem žiadateľa musí dosahovať 

aspoň 24 789€, teda trojnásobok minimálnej mzdy. (Cinformi 2012a) 

Samozamestnávatelia musia požiadať o možnosť imigrovať na ambasáde, pričom, 

aby mohli prísť do Talianska, potrebujú súhlas obchodnej komory regiónu, v ktorom chcú 

podnikať. (Triandafyllidou 2003: 265) Žiadateľ musí tiež preukázať dostatočné finančné 

zdroje na zaistenie živobytia alebo sa zaňho musí zaručiť taliansky občan, cudzinec 

s legálnym pobytom v Taliansku alebo organizácia, ktorá tu pôsobí. Ak chce vykonávať 

špecifickú profesiu, musí byť jeho kvalifikácia uznaná úradmi (napr. doktor, právnik). (Callia 

et al. 2010: 13) Tiež sa musí zaregistrovať v obchodnej komore, no nevyžaduje sa žiaden 

podnikateľský plán. (IOM 2008: 310) 

Čo sa týka dočasnej práce, Taliansko vo veľkej miere využíva prácu sezónnych 

pracovníkov, ktorí sú zamestnávaní v rámci systému kvót. Ak zamestnávateľ podá žiadosť 

o sezónneho pracovníka, úrad práce do piatich dní overí, či na túto pozíciu nie je k dispozícii 

vhodný pracovník z Talianska. (EMN 2005) Inak sa zamestnávanie sezónnych pracovníkov 

riadi tými istými pravidlami ako pracovná imigrácia vo všeobecnosti. (Callia et al. 2010: 12) 

Dĺžka povolenia môže byť 20 dní až 9 mesiacov (pre niektoré typy práce šesť). Ak bol niekto 

v Taliansku ako sezónny pracovník už dvakrát a vždy sa po skončení práce vrátil do krajiny 

pôvodu, môže byť jeho povolenie konvertované na povolenie na pobyt a pracovné povolenie. 

(Callia et al. 2010: 13) Existuje aj možnosť získať pracovné povolenie na sezónnu prácu 

platné tri roky, ak môže žiadateľ preukázať, že už minimálne dva roky v Taliansku ako 

sezónny pracovník pôsobil a vždy išlo o to isté zamestnanie ako aj, že sa po jeho skončení 

vrátil do krajiny pôvodu. O víza musí ale žiadať každý rok nanovo a povolenie môže byť 

zrušené, ak by porušil imigračné zákony. (IOM 2008: 310) Počas výkonu práce majú sezónni 

pracovníci nárok na penzijné poistenie, poistenie proti pracovným úrazom, zdravotné 

poistenie a príspevok v tehotenstve. Ak prídu do Talianska opäť, doba prispievania do 

penzijného systému sa im sčíta. (Callia et al. 2012b: 31 - 32) Pojem cirkulárna migrácia sa 

v oficiálnych úradných dokumentoch v podstate vôbec nespomína. (Attanasio et al. 2010: 9) 

No v integračnom pláne z roku 2010 sa hovorí o možnom prínose imigrantov pre svoje 

krajiny pôvodu v prípade, že sa po pobyte v zahraničí vrátia a využijú nadobudnuté 

skúsenosti. (Attanasio et al. 2010: 11) Na rok 2011 ministerstvo práce tiež plánovalo 

rezervovať 4000 kvót na špeciálne programy podporujúce cirkulárnu migráciu, ale zatiaľ 

nedošlo k spusteniu žiadneho konkrétneho programu. (Attanasio et al. 2010: 12) 
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Zjednotenie rodín v Taliansku netvorí síce väčšinu legálnej imigrácie ako v mnohých 

iných európskych krajinách, zodpovedá však asi tretine všetkých udelených povolení. (IDOS 

ed. 2004: 24) Okrem detí do 18 rokov (aj tých narodených mimo manželstva so súhlasom 

druhého rodiča) a manžela alebo manželky môže zjednotenie rodín zahŕňať aj rodičov 

žiadateľa, ktorí majú nad 65 rokov a sú vo finančnej núdzi.
72

 Rovnako sem spadajú deti nad 

18 rokov, ktoré nie sú schopné zabezpečiť si dostatočný príjem zo zdravotných dôvodov. 

(Nascimbene 2010: 220 – 221; IOM 2008: 308) Možné je aj prisťahovanie sa rodiča za 

maloletým dieťaťom, pričom v tomto prípade stačí príjem a vhodné ubytovanie doložiť do 

jedného roka po prisťahovaní. Prekážkou zjednotenia by bolo len násilie páchané na dieťati. 

Bolo zavedené aj povolenie na štúdium pre plnoleté deti cudzinca žijúceho v Taliansku. 

V súvislosti s prijatím smernice EÚ o zjednotení rodín v roku 2007 bolo zjednotenie rodiny 

umožnené aj osobám, ktoré do Talianska prišli v rámci tohto nástroja. (Nascimbene 2010: 221 

- 222) Povolenie na zjednotenie sa vydáva na rovnaké obdobie, na aké je vydané povolenie 

rodinného príslušníka, ktorý už v Taliansku je. (EMN 2005) Ten musí mať povolenie na 

pobyt v dĺžke minimálne jeden rok, pričom toto povolenie mohlo byť vydané za účelom 

práce, samostatnej zárobkovej činnosti, štúdia, azylovej alebo subsidiárnej ochrany, 

z náboženských dôvodov alebo môže ísť o dlhodobé povolenie na pobyt v rámci EÚ. (Callia 

et al. 2012b: 20) Existuje aj možnosť priviesť so sebou rodinu hneď pri príchode do 

Talianska. (EMN 2005) Podmienkou pre zjednotenie rodín je preukázanie dostatočného 

príjmu a adekvátneho ubytovania. Od roku 2008 je pritom dôležitá nielen veľkosť 

ubytovacích priestorov, ale aj to, či spĺňajú príslušné hygienické štandardy. (Cento Bull 2010: 

421) Čo sa týka príjmu, ten musí zodpovedať úrovni sociálnych dávok plus polovičnej 

hodnote za každého ďalšieho člena rodiny. Započítava sa pritom príjem všetkých rodinných 

príslušníkov žijúcich v jednej domácnosti. (Callia et al. 2012b: 20 - 21) Vplyvom prijatia 

európskej smernice o zjednotení rodín bolo zjednotenie umožnené aj utečencom, ktorí 

podmienky dostatočného príjmu a vhodného ubytovania nespĺňajú. (Nascimbene 2010: 222) 

Rodinný príslušník, ktorý príde do Talianska v rámci zjednotenia rodín, má právo na prácu, 

štúdium aj zdravotnú starostlivosť. V prípade rodinných príslušníkov talianskych občanov 

a občanov EÚ stačí, ak požiadajú o udelenie víz, povolenie na pobyt nepotrebujú. (Callia et al. 

2012b: 20 - 21) Ústavný súd zrušil možnosť vyhostiť manžela alebo manželku žijúcu so 
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 Bossi-Finiho zákon zaviedol podmienku, že rodičia nemôžu mať v krajine pôvodu žiadne ďalšie deti, ktoré by 

sa o nich mohli postarať. (Nascimbene 2010: 220) Táto podmienka bola neskôr zrušená v súvislosti s prijatím 

smernice EÚ o zjednotení rodín. (Nascimbene 2010: 222) 
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zahraničným partnerom alebo Talianom ako aj manžela ženy, ktorá je tehotná alebo 

maximálne šesť mesiacov po pôrode, keďže v tomto prípade majú prednosť právo na jednotu 

rodiny a ochranu a starostlivosť o dieťa. (Nascimbene 2010: 219 - 220)  

Najvypuklejším problémom talianskej imigračnej politiky je nelegálna imigrácia. 

Počet nelegálnych imigrantov, ktorí v Taliansku žijú a pracujú, sa odhaduje asi na pol 

milióna. (Ambrosini, Triandafyllidou 2011: 269) Je to priamy dôsledok talianskej imigračnej 

politiky a systému kvót ako aj faktu, že od doby podania žiadosti do chvíle udelenia povolenia 

niekedy uplynie aj rok. Preto sa nemožno čudovať, že mnoho imigrantov radšej volí cestu 

nelegálnej imigrácie. (Finotelli, Sciortino 2009: 128) Ďalším faktorom je rozsiahly sektor 

šedej ekonomiky. Odhady o jej rozsahu sa pohybujú medzi 14% a 29% HDP. Každopádne je 

jej rozsah výrazne väčší ako v ostatných štátoch OECD. (Einaudi 2006: 168) Pri ilegálnej 

imigrácii určite zohráva rolu aj geografická poloha Talianska, ktoré je vstupnou bránou do 

Európy predovšetkým pre migrantov z Afriky. Z tohto dôvodu má ochrana talianskych hraníc 

i celoeurópsku dimenziu. 

S veľkým množstvo osôb, ktoré v Taliansku ilegálne žijú a pracujú, sa krajina 

pravidelne pokúša vyrovnať tzv. regularizáciami alebo legalizáciami nelegálnych imigrantov. 

Tie sa doteraz objavili po prijatí každej väčšej legislatívnej zmeny imigračnej politiky. 

Legalizovaní imigranti však získajú len dočasné povolenie na pobyt a na prácu a po ich 

uplynutí musia žiadať o ich predĺženie. (Calavita 2007b) Vlny regularizácií prebehli v krajine 

v rokoch 1982, 1986, 1990, 1995, 1998, 2002, 2009 a 2012
73

. Zatiaľ čo v roku 1982 bolo 

doručených len 5000 žiadostí, o štyri roky neskôr to bolo už viac ako 100 000 a počas 

regularizácií v deväťdesiatych rokoch presiahol počet doručených žiadostí 200 000. (Callia et 

al. 2012a: 64) Najväčšia vlna regularizácií prebehla v roku 2002, kedy bolo podaných 

700 000 žiadostí, pričom 68,3% žiadateľov žilo v Taliansku menej ako dva roky. Ak bolo teda 

v roku 2001 oficiálne zaregistrovaných niečo cez 700 000 zahraničných pracovníkov, 

znamená to, že minimálne rovnaké množstvo imigrantov pracovalo v krajine nelegálne. 

(EMN 2005) Ďalšia regularizácia sa uskutočnila v roku 2009 a bola mierená na pracovníkov 

v domácnostiach. Doručených bolo až 295 000 žiadostí o legalizáciu pobytu. (Ambrosini, 

Triandafyllidou 2011: 266) Tento počet nenaplnil očakávania, čo zrejme vychádzalo z toho, 

že regularizácia zahraničného pracovníka bola spoplatnená a navyše musel mať minimálny 
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 Žiadosti boli prijímané od 15. septembra do 15. októbra 2012. (Cinformi 2012b) 
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ročný garantovaný príjem 20 000€ a pracovnú dobu aspoň 20 hodín týždenne.
74

 Vláda bude 

však s najväčšou pravdepodobnosťou nelegálnych pracovníkov v domácnostiach tolerovať aj 

naďalej, keďže sú pre talianske rodiny nenahraditeľní a vypĺňajú medzeru v talianskom 

sociálnom systéme. (Cento Bull 2010: 425 - 426) Každopádne sa zdá, že regularizačné 

programy zohrali istú stabilizačnú úlohu, keďže len málo legalizovaných imigrantov prejde 

späť do ilegality. (Finotelli, Sciortino 2009: 132) 

Na boj proti nelegálnej imigrácii sa využívajú aj kontroly zamestnávateľov, nie sú 

však príliš efektívne a napr. na domácnosti nemajú v podstate žiaden dosah. (EMN 2005) 

Sprísňovanie politiky voči imigrantom pritom nemá žiaden zmysel bez cieleného boja proti 

šedej ekonomike. (Ambrosini, Triandafyllidou 2011: 265) Napriek existencii sankcií si 

väčšina zamestnávateľov, ktorí nelegálnych imigrantov zamestnávajú, nemôže dovoliť konať 

inak, keďže týchto pracovníkov jednoducho potrebuje. (EMN 2005) V roku 2011 bol 

zavedený trestný čin nezákonného sprostredkovania zamestnania založenom na zneužívaní 

práce. Za zneužívanie je označený pracovný vzťah, ktorý nezodpovedá mzdovým 

a pracovným podmienkam stanoveným kolektívnou zmluvou.
75

 (Callia et al. 2012a: 59) V júli 

2012 bola implementovaná európska smernica o sankciách voči zamestnávateľom 

zamestnávajúcich ilegálnych imigrantov. (AI 2012: 5)  

Ďalšou formou boja proti ilegálnej imigrácii je snaha zabrániť vstupu ilegálnych 

imigrantov na talianske územie. Tým, ktorí sú pri pokuse o prekročenie hraníc alebo už na 

talianskom území odhalení, hrozí vyhostenie. Aj napriek prísnym zákonom však vyhostení nie 

je veľa a celkové percento osôb, ktorým bol nariadení návrat do krajiny pôvodu a ktoré 

skutočne Taliansko opustili, od roku 2000 klesá. Zatiaľ čo do roku 2004 sa toto číslo 

pohybovalo na úrovni približne 60%, v roku 2005 to bolo cca 45% a v rokoch 2006 až 2010 

medzi 34% a 40%. (Callia et al. 2012a: 79) Príčinou je často problematické určenie identity 

imigrantov (a teda určenie krajiny, do ktorej by mali byť vyhostení), príp. obštrukcie z ich 

strany. (Cento Bull 2010: 422) Z tých, čo vyhostení sú, sa väčšina vráti hneď, ako je to 

možné. (Einaudi 2006: 177) Za účelom väčšej efektivity týchto rozhodnutí uzaviera Taliansko 

readmisné dohody, ktoré sa ukazujú byť pomerne efektívne, keďže percento vyhostených 
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 Legalizácie sú vo svojej podstate zamerané viac na zamestnávateľov ako na zamestnancov. To oni majú 

možnosť legalizovať svojich nelegálnych pracovníkov. (Ambrosini, Triandafyllidou 2011: 271) Tým pádom sú 

z nich vylúčení ilegálni imigranti, ktorí pôsobia v rámci šedej ekonomiky alebo ktorí sú nezamestnaní. 

75
 Obete takéhoto zneužívania, ktoré udajú páchateľa na polícii, majú právo na dočasné povolenie na pobyt. 

(Callia et al. 2012a: 59) 



84 

 

osôb je pre obyvateľov krajín, ktoré podpísali s Talianskom tieto dohody, vyššie. (Finotelli, 

Sciortino 2009: 129) V súčasnosti ich má uzavretých 30, z toho 15 so štátmi EÚ. (Callia et al. 

2012a: 55) S tretími krajinami spolupracuje aj v oblasti policajnej spolupráce. Napr. sa 

zúčastňuje stráženia schengenskej hranice v Slovinsku alebo spolupracuje s albánskou 

políciou. Navyše, za súčasť boja proti nelegálnej imigrácii je považovaná aj rozvojová 

spolupráca. (EMN 2005) Taliansko tiež podporuje informačné kampane v krajinách 

s vysokým migračným tlakom za účelom zabránenia nelegálnej imigrácii. (Callia et al. 2012a: 

21) Intenzívna je tiež spolupráca s európskymi partnermi, najmä s ostatnými stredomorskými 

štátmi, ako aj spolupráca v rámci Frontexu, kde sa Taliansko podieľalo na všetkých 

námorných operáciách. Taliansko je aj signatárom Prümskej zmluvy. (Callia et al. 2012a: 43 - 

44) Vo všeobecnosti sa preferuje nútený návrat pred asistovaným. Procedúra asistovaného 

dobrovoľného návratu bola zavedená ešte zákonom Turco-Napolitano, ale týkala sa iba obetí 

obchodovania s ľuďmi alebo ďalších zraniteľných skupín, nie ilegálnych imigrantov. (Callia 

et al. 2012a: 10) Tým bola umožnená až implementáciou európskej smernice o návratoch v 

roku 2011.
76

 Napriek tomu je asistovaných návratov ročne len asi 100. Stoja pritom len 

štvrtinu ceny núteného návratu. (Callia et al. 2012b: 37 – 38) V prípade maloletých bez 

sprievodu je návrat možný len, ak je v krajine pôvodu identifikovaná osoba alebo organizácia, 

ktorá sa môže o maloletého postarať a ak mu tam nehrozí nebezpečenstvo. (EMN 2006: 34) 

Aj keď drvivá väčšina (75%) nelegálnych imigrantov vstúpi na talianske územie 

legálne a k ilegalizácii ich pobytu dôjde až následne, keď napr. zostanú v Taliansku aj po 

vypršaní víz alebo vykonávajú činnosť, ktorú nimi nemajú povolenú, najväčšia pozornosť je 

venovaná prekročeniu talianskych hraníc skrz Stredozemné more. To tvorí pritom len asi 10% 

ilegálnej imigrácie, viac imigrantov sa dostane do Talianska po súši (15%). (EMN 2005) 

V rámci boja proti nelegálnej imigrácii tak Taliansko v roku 2009 podpísalo dohodu s Líbyou, 

podľa ktorej boli lode s utečencami zachytené pobrežnou strážou pred talianskym pobrežím 

prinútené vrátiť sa do Líbye. To vyvolalo kritiku vysokého komisára OSN pre utečencov. 

(Cento Bull 2010: 421) V roku 2012 bolo za túto prax Taliansko odsúdené aj Európskym 

súdom pre ľudské práva. (Callia et al. 2012b: 34) Táto dohoda však k zastaveniu nelegálnej 

imigrácie neviedla. Pokles nastal skôr vplyvom hospodárskej krízy. (Cento Bull 2010: 425) 

Vplyvom dohody s Líbyou bolo zrušené prijímacie stredisko na ostrove Lampedusa 
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 Súčasne bola ukončená aj implementácia smernice o práve na voľný pohyb a pobyt občanov EÚ v rámci 

členských štátov, ktorou bolo vyhostenie občanov EÚ umožnené iba v prípade, že ohrozujú verejný poriadok a 

bezpečnosť. (Callia et al. 2012a: 14) 
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a Taliansko tak vôbec nebolo pripravené na masívny príliv imigrantov (asi 60 000) po 

vypuknutí revolúcií v krajinách severnej Afriky v roku 2011. (Ambrosini, Triandafyllidou 

2011: 267; Callia et al. 2012a: 41) Situáciu od apríla 2011 riešilo vydávaním šesťmesačných 

povolení na pobyt pre tých, ktorí prišli do 5.4. 2011. Tieto povolenia ich oprávňovali 

k pohybu v rámci EÚ, a tak existovala nádej, že aspoň časť imigrantov, najmä z Tuniska, sa 

vyberie ďalej do Francúzska. Tí, čo prišli z Tuniska po tomto dátume, boli videní ako 

nelegálni imigranti a boli posielaní späť. Naopak, imigranti z Líbye boli vnímaní ako 

legitímni žiadatelia o azyl. (Ambrosini, Triandafyllidou 2011: 268) S tuniskou vládou bola za 

týmto účelom podpísaná dohoda a bola jej poskytnutá aj technická asistencia, vrátane lodí na 

detekciu plavidiel s migrantmi snažiacimi sa preplaviť k európskym brehom. (Callia et al. 

2012a: 37) Aj keď bezprostredne po vypuknutí občianskej vojny bola spolupráca s Líbyou 

pozastavená, v júni 2011 podpísal minister vnútra dohodu s Prechodnou líbyjskou národnou 

radou o výmene informácií v tejto oblasti. (Callia et al. 2012a: 35)  
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6. POROVNANIE IMIGRAČNÝCH POLITÍK SPOLKOVEJ REPUBLIKY 

NEMECKO, ŠVÉDSKEHO KRÁĽOVSTVA A TALIANSKEJ REPUBLIKY – KTORÉ 

FAKTORY SÚ KĽÚČOVÉ PRI TVORBE IMIGRAČNEJ POLITIKY? 

 

V tejto kapitole porovnám situáciu na poli imigračnej politiky v sledovaných 

krajinách v rámci stanovených premenných a pokúsim sa potvrdiť či vyvrátiť Hypotézu 1. 

 

Hypotéza 1: Europeizácia imigračnej politiky vedie k tomu, že politiky jednotlivých 

štátov sa navzájom približujú, no napriek tomu pretrvávajú rozdiely spôsobené špecifikami 

jednotlivých krajín. Spôsob, akým štát pristupuje k otázke imigrácie je pritom zásadnou 

mierou ovplyvnený nemateriálnymi faktormi, predovšetkým jeho chápaním vlastnej národnej 

identity a definíciou občianstva. 

 

6.1. Porovnanie imigračných politík Nemecka, Švédska a Talianska 

Všetky tri krajiny majú spoločné, že ich imigračné politiky sa snažia skĺbiť 

manažment legálnej, najmä pracovnej, imigrácie s bojom proti nelegálnej imigrácii. Na jednej 

strane je teda cieľom prilákať skupiny pracovníkov, ktoré by vyplnili medzery na trhu práce 

a pomohli zmierniť efekty demografickej krízy, na strane druhej sú uplatňované represívne 

politiky voči tým, ktorí sa na územie štátu snažia dostať nelegálne ako aj tým, ktorí 

nezodpovedajú požadovanému profilu imigranta. 

Vo všetkých štátoch možno zároveň, podobne ako na úrovni EÚ, pozorovať proces 

sekuritizácie imigrácie ako témy. Akcelerátorom tohto trendu boli vo veľkej miere udalosti 

11. septembra a následný boj proti terorizmu. Okrem toho sa vo všetkých troch štátoch vo 

verejnej diskusii objavuje aj pohľad na imigrantov ako na potenciálnych kriminálnikov, ktorí 

sú ohrozením verejného poriadku a bezpečnosti. 

Veľmi dôležitou zložkou imigračnej politiky sú pravidlá na zisk povolenia na pobyt. 

Pre imigrantov pochádzajúcich z krajín mimo EÚ zohrávajú tieto politiky kľúčovú úlohu 

z hľadiska ich perspektívy na usadenie sa v krajine a integráciu do spoločnosti. Vo všetkých 

troch štátoch sa vydáva povolenie na pobyt v rámci EÚ vychádzajúce z európskej smernice 

z roku 2003 týkajúcej sa práv občanov tretích krajín, ktorí sú dlhodobými rezidentmi. Na jeho 

udelenie je vo všetkých štátoch vyžadovaný 5-ročný legálny pobyt na ich území, pričom 

Taliansko a Nemecko vyžadujú, na rozdiel od Švédska, aj znalosti jazyka. Vo Švédsku 

existuje už po štyroch rokoch možnosť získania švédskeho trvalého pobytu. Nemecko aj 
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v tomto prípade vyžaduje päťročný pobyt a znalosti jazyka a Taliansko udeľuje len trvalý 

pobyt v rámci EÚ. 

Manažment pracovnej imigrácie je oblasťou, ku ktorej pristupujú všetky tri štáty 

veľmi rôznorodo. Legislatíva EÚ v tejto sfére nie je taká rozvinutá. Výnimkou je len 

zavedenie modrej karty pre vysokokvalifikovaných pracovníkov a pravidiel platných pre 

občanov EÚ. Čo sa týka občanov tretích krajín nespadajúcich pod možnosť získať modrú 

kartu, štáty majú značný priestor na vlastné právne úpravy. Za najprehľadnejší možno označiť 

švédsky systém, ktorý aplikuje jednotné pravidlá pre všetky typy pracovnej imigrácie, vrátane 

sezónnej práce. Po novelizácii v roku 2008 sa navyše stal aj značne flexibilný. Podmienka 

preferencie domácej pracovnej sily a pracovníkov z krajín EÚ je skôr formálna 

a nepredstavuje vážnu prekážku zamestnávania pracovníkov z tretích krajín. V prvých rokoch 

pobytu však dochádza k obmedzeniu pracovnej mobility imigrantov, keďže ich pracovné 

povolenie je najskôr viazané na konkrétneho zamestnávateľa a následne na konkrétnu 

profesiu. Podmienka, že po strate zamestnania má imigrant len tri mesiace na nájdenie si 

nového, inak musí zo Švédska odísť, jasne poukazuje na to, že imigranti sú primárne vnímaní 

ako pracovná sila. Za pomerne prehľadný možno označiť aj taliansky systém pracovnej 

imigrácie, ktorý je založený na systéme kvót – tie pokrývajú dlhodobú aj sezónnu prácu. Na 

rozdiel od švédskeho prípadu ale tento spôsob organizácie pracovnej imigrácie nemožno 

považovať za flexibilný, keďže nie je schopný reagovať na požiadavky trhu. Skôr naopak, 

jeho neschopnosť tieto požiadavky naplniť vedie k ilegálnej imigrácii a zamestnávaniu 

ilegálnych imigrantov v rozsahu, ktorý robí z tohto fenoménu jeden z najzávažnejších 

problémov talianskej imigračnej politiky. Neustála potreba regularizácií ilegálnych 

imigrantov naznačuje, že ani napriek novelizáciám imigračnej politiky  sa túto situáciu stále 

nedarí riešiť. Podobne ako vo Švédsku aj tu sú imigranti videní primárne ako pracovníci – na 

územie krajiny môžu vstúpiť až po podpise pracovnej zmluvy a ak stratia prácu a do pol roka 

si nenájdu novú, musia Taliansko opustiť. Preferenciu domácich pracovníkov možno aj 

v tomto prípade označiť za formálnu, keďže imigranti sú spravidla využívaní na zaplnenie 

pozícií, o ktoré domáci pracovníci nemajú záujem. Nemecká imigračná politika zostáva, aj 

napriek prijatiu jednotného zákona v roku 2004, stále pomerne fragmentovaná. To vychádza 

z toho, že bolo prijatých viacero špeciálnych zákonov upravujúci napr. sezónnu prácu alebo 

prijímanie pracovníkov v konkrétnych oblastiach (napr. zdravotných sestier). Hlavným 

cieľom nemeckej imigračnej politiky je nábor kvalifikovanej pracovnej sily, keďže krajine 

chýba mnoho kvalifikovaných pracovníkov v priemysle či zdravotníctve. Taktiež existuje 
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záujem na prilákaní tých najtalentovanejších mozgov zo zahraničia. Preto, na rozdiel od 

Švédska a Talianska, prijalo Nemecko už pred zavedením modrej karty EÚ viacero 

programov, ktoré mali podporiť imigráciu tohto druhu pracovníkov, väčšinou ale bez 

výraznejšieho úspechu. Kvalifikovaní pracovníci majú, na rozdiel od ostatných, výnimku 

z podmienky, že na danú pozíciu nemôže byť k dispozícii vhodný nemecký pracovník. 

Navyše tiež získavajú možnosť získať hneď po príchode povolenie na pobyt na dobu neurčitú, 

zatiaľ čo povolenia pre nekvalifikovaných pracovníkov sú časovo obmedzené.  

Zjednotenie rodín tvorí v Nemecku a vo Švédsku väčšinu legálnej imigrácie, 

v Taliansku je to asi jedna tretina. Podmienky v tejto oblasti sú v jednotlivých krajinách veľmi 

podobné. Dôvodom je, že sa riadia príslušnou európskou smernicou. Tá ale dáva zároveň 

štátom možnosť rozšíriť jej ustanovenia na rodinných príslušníkov, ktorí v nej nie sú 

explicitne spomenutí. Túto možnosť využilo Švédsko i Taliansko. Švédsko má navyše aj 

miernejšie pravidlá týkajúce sa preukázania dostatočného príjmu žiadateľa o zjednotenie. 

Veľkou témou vo všetkých troch štátoch je boj proti nelegálnej imigrácii. To 

vychádza logicky z faktu, že táto narúša snahy štátov o manažment imigrácie ako takej. 

Zároveň je ilegálna imigrácia oblasťou, ktorá je do veľkej miery sledovaná verejnosťou 

a vlády teda pri jej potieraní reagujú aj na tlak verejnej mienky. V súvislosti s vytvorením 

schengenského priestoru stratili štáty vo vnútrozemí EÚ plnú kontrolu nad svojimi hranicami. 

Zároveň sa tým zvýšil tlak na tie krajiny, ktorých hranice tvoria vonkajšiu hranicu EÚ. Pri 

boji s nelegálnou imigráciou je teda významným determinantom geografická poloha. Z tohto 

hľadiska je pochopiteľné, že najväčšiemu imigračnému tlaku čelí práve Taliansko. Imigranti, 

ktorí sa chcú dostať do Švédska a Nemecka, musia spravidla prekročiť územia ďalších 

členských štátov, čo znižuje ich šance na úspešné zavŕšenie ich cesty. To obmedzuje 

predovšetkým prísun nútených migrantov ako sú utečenci či žiadatelia o azyl, keďže 

geografická poloha štátov nijak neovplyvňuje počet tých, ktorí vstúpia na ich územie legálne, 

napr. na základe turistických víz a ich pobyt sa stane nelegálnym až následne. Táto skupina 

tvorí väčšinu ilegálnych imigrantov vo všetkých troch krajinách. Každopádne, vzhľadom na 

tlak, ktorému čelí, predovšetkým z krajín severnej Afriky, možno povedať, že taliansky 

prístup k boju proti ilegálnemu vstupu na talianske územie je najviac reštriktívny. To sa 

ukázalo aj pri zvládaní situácie po vypuknutí arabských revolúcií v roku 2011, ktoré bolo 

kritizované ľudsko-právnymi organizáciami. No represívny postup voči tým, ktorí sú zadržaní 

pri pokuse o nelegálny vstup na talianske územie, nekorešponduje s postihovaním tých, ktorí 



89 

 

v Taliansku už nelegálne sú a pracujú tu.
77

 Napriek prijatiu smernice EÚ o sankciách voči 

zamestnávateľom zamestnávajúcich nelegálnych imigrantov, ktorá platí aj v Nemecku (vo 

Švédsku zatiaľ nie), systém kontrol je v Taliansku značne neefektívny a opakované 

regularizácie budia dojem, že po nelegálnom vstupe na talianske územie majú imigranti 

pomerne dobrú šancu na neskoršiu legalizáciu svojho pobytu. Jedným z najvýznamnejších 

katalyzátorov nelegálnej imigrácie a zamestnávania je ale zjavne rozsiahla šedá ekonomika, 

proti ktorej zatiaľ krajina nie je schopná efektívne zakročiť. Na to v konečnom dôsledku 

doplácajú samotní imigranti, ktorí sú vzhľadom na svoj nelegálny status veľmi zraniteľní voči 

akýmkoľvek porušeniam ich práv. Je to práve dôsledná regulácia a kontrola pracovného trhu, 

vďaka ktorej je Švédsko schopné nelegálnu imigráciu do značnej miery regulovať. Na rozdiel 

od Talianska a Nemecka tu majú nelegálni imigranti tiež pomerne malú šancu, že po odhalení 

budú v krajine ponechaní. Napriek tomu že nemá schengenskú hranicu, Nemecko sa, na 

rozdiel od Švédska, snaží o tvrdšiu kontrolu svojich hraníc. Výraznou súčasťou boja proti 

nelegálnej imigrácii je aj tu postup voči zamestnávateľom ilegálnych imigrantov. Tí ilegálni 

imigranti, ktorí sú odhalení, sú často vyhostení, no mnohým je umožnené zostať, najmä 

v prípadoch, keď žili v Nemecku už dlhšiu dobu a vytvorili si tu isté sociálne väzby. Všetky 

tri štáty sa zapájajú do rozsiahlej medzinárodnej spolupráce. Jednak je to v rámci EÚ, jednak 

s krajinami pôvodu imigrantov. Tu sú často používaným nástrojom readmisné dohody, ktoré 

zjednodušujú prípadný návrat imigrantov do krajiny pôvodu. 

  

6.2 Porovnanie faktorov ovplyvňujúcich imigračnú politiku 

6.2.1 Europeizácia, Imigračná politika EÚ.  Súbor legislatívnych opatrení, ktoré sú 

na úrovni EÚ prijímané v oblasti imigračnej politiky, sa neustále rozširuje. Tieto opatrenia 

majú formu smerníc, ktoré dávajú členským štátom istý priestor na vlastný výklad 

a samostatnú implementáciu v stanovenom časovom horizonte, no, v konečnom dôsledku, sú 

štáty nútené tieto opatrenia prijať v súlade s tým, čo bolo schválené na komunitárnej úrovni. 

Zrejme najzásadnejším faktorom ovplyvňujúcim imigračné politiky členských štátov je 

neexistencia hraničných kontrol na vnútorných hraniciach Únie. Tá umožňuje voľný pohyb 

nielen občanom EÚ, ale v zásade aj všetkým ostatným osobám, ktoré boli na územie EÚ 

vpustené ktorýmkoľvek členským štátom. To sa ukázalo ako problematické. Napr. mnoho 

imigrantov, ktorí vstúpili na územie Talianska legálne a následne zostali aj po vypršaní víz, 
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 Existujú pritom dôvodné obavy, že Taliansko obmedzuje právo potenciálne regulárnych žiadateľov o azyl 

uplatniť si svoj nárok. To vyvolalo aj protesty UNHCR. (Ambrosini, Triandafyllidoua 2011: 266) 
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malo nemecké víza. (Finotelli, Sciortino 2009: 131) Na druhej strane, pre štáty, ktoré sa 

nenachádzajú na vonkajších hraniciach EÚ, je problematické, že sa musia vyrovnávať 

s následkami nedostatočnej kontroly týchto hraníc. Spolu s Francúzskom je to práve 

Nemecko, ktoré tlačilo na prísnejšiu a dôslednejšiu kontrolu talianskych hraníc. 

Významný vplyv na riadenie imigrácie na území členských štátov mala Smernica o 

práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci 

územia členských štátov 2004/38/ES, ktorá dala občanom EÚ značné privilégiá nielen pri 

pohybe v priestore Únie, ale aj pri snahe usadiť sa v niektorom z členských štátov. To získalo 

na relevancii s rozšírením EÚ o štáty strednej a východnej Európy v rokoch 2004 a 2007. Tie 

po vstupe do EÚ a predovšetkým po vypršaní prechodných období na voľný pohyb pracovnej 

sily získali pre svojich občanov rovnaké možnosti pohybu a pobytu v EÚ, akým sa tešia 

občania starých členských štátov. Nové členské štáty sú v prípade Nemecka, Švédska 

a Talianska (ako aj ďalších západoeurópskych štátov) často významným zdrojom imigrantov. 

Príkladom môže byť Poľsko, ktorého občania patria do prvej desiatky imigrantov vo všetkých 

troch krajinách. Taliansko malo tiež problémy so zvládaním situácie s rumunskými Rómami. 

Za týmto účelom zaviedlo okamžité vyhostenie imigranta pri neschopnosti preukázať sa 

potrebnými dokumentmi aj pre občanov EÚ. Toto nariadenie ale muselo byť zrušené, ak sa 

Taliansko chcelo vyhnúť konaniu zo strany EK a prípadným sankciám. (The Economist 2008) 

Všetky tri sledované štáty implementovali do svojho práva tzv. modrú kartu EÚ. 

V prípade Nemecka tým došlo k zníženiu nárokov pre kvalifikovaných pracovníkov 

v mzdovej oblasti a rozšíreniu ich možností. V prípade Švédska a Talianska sa jedná 

v podstate o prvú koherentnú schému pre prijímanie týchto pracovníkov.  

Imigračná politika jednotlivých štátov bola ovplyvnená aj ďalšími európskymi 

smernicami, no súčasne treba brať do úvahy, že tieto štáty sa na ich prijímaní samé podieľali. 

Politiky prijímané na úrovni EÚ preto nemožno vnímať ako niečo nariadené krajinám zhora, 

aj keď to je týmto spôsobom vo verejnej diskusii často prezentované.
78

 Tieto politiky však 

zároveň nepodliehajú plnej kontrole zo strany členských štátov, preto ich výsledná podoba 

spravidla nevyhovuje všetkým. To vyplýva z procesu ich tvorby, ktorý je procesom hľadania 

kompromisov medzi štátmi s veľmi odlišnými prístupmi k imigrácii. Napriek tomu je 

nepravdepodobné, že by došlo k prijatiu opatrení, ktoré by boli pre niektorý z členských 
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 Treba si uvedomiť, že pre národných aktérov môže prijímanie politík na komunitárnej úrovni prinášať výhody, 

a preto ho môžu sami podporovať či dokonca iniciovať. Získavajú tým totiž možnosť presadiť svoje politiky 

a vyhnúť sa pritom potrebe čeliť odporu opozície na domácej scéne. (Guiradon, Lahav eds. 2006: 16 – 17) 



91 

 

štátov absolútne neakceptovateľné. Je však pravdou, že ruky štátov sú do istej miery zviazané 

v tom zmysle, že si nemôžu dovoliť zrušiť už raz garantované provízie pre imigrantov, napr. 

v rámci smernice o zjednotení rodín alebo o návratoch. K takejto zmene by muselo opäť dôjsť 

na celoeurópskej úrovni. Takže zatiaľ čo prijímaná európska legislatíva v mnohom umožňuje 

štátom prijímať liberálnejšie politiky (príkladom môže byť švédska politika v oblasti 

zjednotenia rodín), limituje ich možnosť posilňovať reštriktívnosť týchto politík. Dobrým 

príkladom je Taliansko, ktoré bolo na základe rozhodnutia Európskeho súdneho dvora nútené 

zrušiť klasifikáciu nelegálnej imigrácie ako trestného činu a tiež muselo rozšíriť možnosti pre 

dobrovoľný návrat imigrantov v súvislosti s prijatím smernice o návratoch. Možno teda 

hovoriť o stanovovaní istých minimálnych štandardov v oblasti imigračných politík členských 

štátov. 

Zdá sa ale, že aj keď europeizácia ovplyvňuje legislatívne normy štátov, nedokáže 

zmeniť ich celkový prístup k imigrácii či ich vnímanie tohto problému. Napriek tomu, že 

Nemecko, Švédsko a Taliansko majú niektoré normy v oblasti imigračnej politiky takmer 

totožné, ich politiky ako také sú zjavne odlišné. Preto, ako podotýkajú aj Ette a Faist, to 

vyzerá tak, že europeizácia ovplyvňuje skôr policy ako politics. (Ette, Faist 2007) Tento fakt 

môže vyplývať aj z toho, že EÚ nie je vo vzťahu k členským štátom autonómnym a externým 

aktérom, keďže tieto sa na vytváraní jej politík podieľajú, čím sú schopné limitovať 

prijímanie opatrení, ktoré by boli v absolútnom nesúlade s ich postojmi. Paradoxne je tak 

europeizácia imigračných politík na jednej strane faktor, ktorý prispieva k ich zbližovaniu, no 

odlišnosť prístupov k imigrácii medzi členskými štátmi je zároveň tým, čo tieto jej vplyvy 

limituje. 

6.2.2 Definícia národnej identity. Národ je u všetkých troch štátov pôvodne 

definovaný na etnickom princípe. Švédsko sa však postupom času výrazne posúva smerom 

k občianskej definícii a za základ národnej identity sú stále viac považované spoločné 

hodnoty a charakter Švédska ako moderného, priekopníckeho štátu. Väčšie zdôrazňovanie 

hodnotového základu národnej identity možno postupom času sledovať aj v nemeckom 

prípade. Najmenší posun zatiaľ nastal v chápaní talianskej národnej identity. 

 

Schéma 2: Definícia národnej identity 

Definícia národnej identity Nemecko Švédsko Taliansko 

 
etnická kombinácia občianskej a etnickej etnická 
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6.2.3 Definícia občianstva. Vo všetkých troch štátoch je občianstvo primárne 

udeľované na základe princípu ius sanguinis. Reagujúc na narastajúcu imigráciu však 

Nemecko začlenilo do legislatívy aj princíp ius soli. Švédske možnosti naturalizácie sú zas 

natoľko široké, že väčšina detí imigrantov je schopná získať švédske občianstvo na základe 

princípu ius sanguinis. Najmenej rozvinutú politiku v tejto oblasti má Taliansko, ktoré 

nielenže neudeľuje automaticky občianstvo osobám narodeným na jeho území, ale má aj 

značne rigidné pravidlá naturalizácie. 

Zatiaľ čo v Nemecku a Švédsku znamená zisk občianstva z hľadiska práv v podstate 

len zisk plného volebného práva, v Taliansku dochádza jeho ziskom k výraznejšiemu 

zlepšeniu právneho postavenia imigrantov. Okrem plného prístupu k sociálnym a politickým 

právam sa nemusia obávať ani vyhostenia v prípade nezamestnanosti presahujúcej polročné 

obdobie. 

Čo sa týka zisku občianstva naturalizáciou, najliberálnejší prístup je ten švédsky. 

Občianstvo je tu videné ako jeden z krokov na ceste k integrácii, nie ako jej zavŕšenie, preto 

existuje možnosť na jeho zisk už po piatich rokoch pobytu, znalosti švédčiny nie sú 

podmienkou. Navyše, Švédsko akceptuje aj dvojité občianstvo. V Nemecku je občianstvo 

možné získať po ôsmych a v Taliansku až po desiatich rokoch. Oba štáty vyžadujú aj znalosti 

jazyka. Vzhľadom na nízky počet naturalizácií možno za najrigidnejší označiť práve taliansky 

systém. 

 

Schéma 3: Definícia občianstva 

Definícia občianstva Nemecko Švédsko Taliansko 

 

ius sanguinis + ius soli ius sanguinis ius sanguinis 

 

6.2.4 Rozsah štátu blahobytu. Daňové zaťaženie obyvateľstva sa na základe 

ukazovateľa dňa daňovej slobody v Nemecku, Švédsku a Taliansku pomerne signifikantne 

líši. Najvyššie daňové zaťaženie má Švédsko, kde deň daňovej slobody pravidelne pripadá na 

obdobie prelomu júla a augusta. Treba ale povedať, že v posledných rokoch došlo k jeho 

posunu bližšie k stredu júla – v roku 2012 to bolo 19. júla. Nemecko sa pohybuje v rozmedzí 

od 4. do 23. júla s tým, že tu nastalo v posledných rokoch ustálenie na začiatku júla. Najnižšie 

daňové zaťaženie má Taliansko, kde sa deň daňovej slobody pohybuje na prelome mája 

a júna, ale tu je trend opačný ako v ostatných dvoch krajinách a deň daňovej slobody sa 

postupom času posúva bližšie do stredu júna – v roku 2012 bol 14. júna. Možno teda povedať, 
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že tento indikátor do značnej miery korešponduje aj s rozsahom sociálnych systémov 

jednotlivých štátov. 

 

Tabuľka 3: Deň daňovej slobody 

Deň daňovej slobody Rok Nemecko Švédsko Taliansko 

 

2000 20. júla * 1. júna 

 

2001 20. júla 10. augusta * 

 

2002 23. júla 7. augusta 28. mája 

 

2003 16. júla 8. augusta 30. mája 

 

2004 9. júla 10. augusta 27. mája 

 

2005 7. júla 10. augusta 27. mája 

 

2006 5. júla 8. augusta 2. júna 

 

2007 13. júla 29. júla 5. júna 

 

2008 8. júla 29. júla 4. júna 

 

2009 14. júla 23. júla 6. júna 

 

2010 4. júla 20. júla 5. júna 

 

2011 6. júla 20. júla 5. júna 

 

2012 8. júla 19. júla 14. júna 

* Porovnateľné dáta neboli k dispozícii 

Zdroje: Bund der Steuerzahler 2003, Bund der Steuerzahler 2005, Bund der Steuerzahler 2006, Bund 

der Steuerzahler 2008, Bund der Steuerzahler 2009, Bund der Steuerzahler 2010, Bund der 

Steuerzahler 2011, Bund der Steuerzahler 2012, Il Nord Est Quoditiano 2012, Karl-Bräuer-Institut des 

Bundes der Steuerzahler 2000, netzeitung.de 2001, Skattebetalarnas Förening 2008, 

Skattebetalarnas Förening 2012,  Ufficio Studi CGIA di Mestre 2012  

 

Napriek odlišne nastaveným sociálnym systémom však nebadať medzi štátmi veľké 

rozdiely v podiele HDP investovanom na sociálne výdavky. Najviac investuje Švédsko – 

v priemere necelých 28,5%, ale Nemecko zaostáva len o necelé 2% a Taliansko o niečo viac 

ako 3% HDP. Keď sa ale na tento indikátor pozrieme skrz hodnotu HDP na obyvateľa, 

zistíme, že relatívne najväčšiu hodnotu má HDP Švédska, ktorého priemerná hodnota za roky 

2000 až 2011 bola 34 423 USD na obyvateľa. Nasleduje Nemecko s 32 383 USD a Taliansko 

s 29 664 USD na obyvateľa. (OECD 2012b) 
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Tabuľka 4: Podiel sociálnych výdavkov na HDP (v %) 

Podiel výdavkov na sociálnu 

oblasť na HDP (v%) Rok Nemecko Švédsko Taliansko 

 

2000 26,6 28,4 23,3 

 

2001 26,7 28,7 23,5 

 

2002 27,4 29,4 24 

 

2003 27,7 30,1 24,4 

 

2004 27,1 29,5 24,7 

 

2005 27,2 29,1 25 

 

2006 26,1 28,4 25,1 

 

2007 25,2 27,3 24,9 

 

2008 25,2 27,3 25,6 

 

2009 27,6 29,6 27,5 

 

2010 27,3 28,2 27,5 

 

2011 26,4 27,2 27 

 

2012 25,8 26,5 26,4 

Priemer 
 

26,64 28,44 25,3 

Zdroj: Adema, Fron, Ladaique 2011: 17, 21; vlastný výpočet 

 

6.2.5 Záujmové skupiny. Vo všetkých troch krajinách sú postoje jednotlivých 

záujmových skupín kompatibilné. Zamestnávatelia sú tradičnými podporovateľmi imigrácie. 

Všetky tri krajiny čelia demografickej kríze a nedostatku pracovnej sily, ktorá by bola 

schopná naplniť požiadavky pracovného trhu. Či už sú to pracovníci pre nízkokvalifikované 

pozície v Taliansku, alebo kvalifikovaní pracovníci pre nemecký priemysel. Zamestnávatelia 

sa pohybujú na liberalizovanom trhu, a preto je pochopiteľné, že by si želali aj väčšiu 

liberalizáciu pracovných tokov. 

Odborové organizácie sú si tiež vedomé potreby imigrácie z hľadiska 

demografického vývoja a nemožno o nich povedať, že by ich postoje boli proti-imigračné. 

Zároveň ale pristupujú k imigrácii s istou obozretnosťou. Odborári sa obávajú najmä 

sociálneho dumpingu zo strany imigrantov, a preto zdôrazňujú potrebu totožných pracovných 

podmienok pre domácich a zahraničných pracovníkov. Tieto postoje sú výrazné 

predovšetkým vo Švédsku ako aj v Nemecku. Talianske odborové organizácie sú naklonené 

imigrantom o niečo výraznejšie, čo súvisí s ich myšlienkovou tradíciou.  

Mimovládne organizácie sú typicky pro-imigrantské a je tomu tak aj vo všetkých 

sledovaných krajinách. Týka sa to nielen odnoží medzinárodne pôsobiacich organizácií ako 

Caritas alebo Amnesty International, ale aj lokálnych organizácií. Sú to práve títo aktéri, ktorí 
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upozorňujú verejnosť na rôzne porušenia práv imigrantov zo strany štátnych inštitúcií a tlačia 

najmä na humánnejší prístup k prisťahovalcom. 

6.2.6 Verejná mienka. Ani v jednom zo sledovaných štátov nemožno hovoriť 

o vyslovene negatívnom postoji verejnosti k imigrácii. Napriek tomu však medzi krajinami 

možno pozorovať isté rozdiely. Najotvorenejší postoj voči imigrácii zaujímajú jednoznačne 

Švédi. Prieskum uskutočnený v rámci Eurobarometra jasne ukázal, že švédske postoje sú 

najviac pro-imigrantské nielen v rámci troch skúmaných krajín, ale aj v rámci EÚ ako celku. 

Nemci preukazujú značnú skepsu k integračným ambíciám imigrantov – až 86% si myslí, že 

sa môžu mať problém integrovať preto, pretože sa integrovať nechcú. Tiež sa výrazne stavajú 

proti ďalšiemu prílevu nekvalifikovanej pracovnej sily. Navyše, len 38% z nich si myslí, že 

EÚ by mala podporiť pracovnú imigráciu ako odpoveď na demografickú krízu. V ostatných 

oblastiach sú ale ich názory skôr pro-imigračné, prípadne neutrálne. Taliani zastávajú 

v priemere najčastejšie názor, že imigrácia je jedným z dvoch hlavných problémov, ktorým 

ich krajina čelí. Celkovo možno povedať, že ich entuziazmus vo vzťahu k imigrácii je o niečo 

menší ako u Švédov a Nemcov, no stále nemožno hovoriť o vyslovene negatívnom postoji. 

Z troch sledovaných krajín zastávajú Taliani najmenej často názor, že imigrácia ich krajinu 

ekonomicky a kultúrne obohacuje (47%). Až 86% Talianov vyjadrilo obavy z nelegálnej 

imigrácie, čo je o 20% viac ako pri nemeckých respondentoch. Väčšina Talianov si tiež 

nemyslí, že ilegálnym imigrantom nachádzajúcim sa v Taliansku by malo byť umožnené 

legalizovať svoj status. Je zjavné, že názory občanov jednotlivých krajín jasne reflektujú 

tamojšiu situáciu v oblasti imigrácie, v prípade Talianska predovšetkým značný počet 

nelegálnych imigrantov. 

 

Tabuľka 5: Percento osôb, ktoré považujú imigráciu za jeden z dvoch najzávažnejších 

problémov, ktorým ich krajina čelí 

Imigrácia ako jeden z dvoch 

najzávažnejších problémov 

 

Nemecko Švédsko Taliansko 

 

November 2003 6.7% 7,3% 14,1% 

 

Október 2004 7% 7% 17% 

 

Jún 2005 6% 8% 15% 

 

Október 2005 8% 10% 15% 

 

Apríl 2006 6% 7% 15% 

 

September 2006 7% 7% 20% 

 

Máj 2007 8% 9% 15% 

 

Október 2007 6% 13% 14% 
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Apríl 2008 6% 12% 7% 

 

Október 2008 5% 8% 11% 

 

Jún 2009 4% 7% 14% 

 

November 2009 4% 9% 10% 

 

Jún 2010 5% 9% 12% 

 

Október 2010 16% 14% 13% 

 

Máj 2011 21% 14% 27% 

 

Október 2011 8% 4% 6% 

 

Máj 2012 9% 10% 3% 

Priemer 
 

8% 9,14% 13,42% 

Zdroj: Eurobarometer 2012, vlastný výpočet 

Tabuľka 6: EÚ by mala podporiť pracovnú imigráciu z tretích krajín v kontexte demografickej 

krízy 

EÚ by mala podporiť pracovnú 

imigráciu z tretích krajín v kontexte 

demografickej krízy 

 

Nemecko Švédsko Taliansko 

 

Súhlasím 38% 60% 49% 

 

Nesúhlasím 49% 35% 34% 

 

Závisí to od okolností 10% 3% 12% 

 

Neviem 3% 2% 5% 

Zdroj: TNS Opinion & Social 2012 

Tabuľka 7: Imigranti môžu mať problémy integrovať sa do veľkej miery preto, lebo sa 

integrovať nechcú 

Imigranti môžu mať problémy 

integrovať sa do veľkej miery preto, 

lebo sa integrovať nechcú 

 

Nemecko Švédsko Taliansko 

 

Súhlasím 86% 52% 72% 

 

Nesúhlasím 12% 45% 24% 

 

Neviem 2% 3% 4% 

Zdroj: TNS Opinion & Social 2012 

Tabuľka 8: Imigranti môžu mať problémy integrovať sa do veľkej miery kvôli diskriminácii, 

ktorej v krajine čelia 

Imigranti môžu mať problémy 

integrovať sa do veľkej miery 

kvôli diskriminácii, ktorej v krajine  

čelia 

 

Nemecko Švédsko Taliansko 

 

Súhlasím 48% 80% 67% 

 

Nesúhlasím 42% 19% 31% 

 

Neviem 7% 1% 2% 

Zdroj: TNS Opinion & Social 2012 
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Tabuľka 9: Legálni imigranti by mali mať rovnaké práva ako občania 

Legálni imigranti by mali mať 

rovnaké práva ako občania 

 
Nemecko Švédsko Taliansko 

 

Súhlasím 72% 93% 69% 

 

Nesúhlasím 26% 6% 27% 

 

Neviem 2% 1% 4% 

Zdroj: TNS Opinion & Social 2012 

Tabuľka 10: Imigrácia obohacuje krajinu ekonomicky i kultúrne 

Imigrácia obohacuje krajinu 

ekonomicky i kultúrne 

 
Nemecko Švédsko Taliansko 

 

Súhlasím 63% 81% 47% 

 

Nesúhlasím 35% 18% 47% 

 

Neviem 2% 1% 6% 

Zdroj: TNS Opinion & Social 2012 

 

(Časť výsledkov výskumov German Marshall Fund pre Nemecko a Taliansko je 

obsiahnutá v Tabuľkách 11 až 24 v Prílohe 1) 

 

6.2.7 Integračná politika. Integrácia je komplikovaný proces a ťažko presne 

definovať jej úspešnosť. Všetky tri skúmané krajiny sa v tejto oblasti stretávajú s problémami. 

Z hľadiska tvorby imigračnej politiky je pritom možno ešte dôležitejšie ako samotná 

integrácia jej vnímanie navonok ostatnými aktérmi – či už sa jedná o verejnosť, alebo o štátne 

inštitúcie. Národný štát zohráva v tomto smere kľúčovú úlohu, keďže tým, že zostáva 

hlavným aktérom v určovaní rámca integrácie, dostáva sa mu do rúk moc určovať, kto je a kto 

nie je integrovaný. (Luft 2009: 304) Imigranti čelia vo všetkých troch štátoch podobným 

problémom – ťažšie sa uplatňujú na trhu práce, najmä v kvalifikovaných pozíciách, ich deti 

majú horšie výsledky v škole a dosahujú nižšiu vzdelanostnú úroveň ako ich rovesníci a často 

sa musia vyrovnať s diskrimináciou a sociálnym vylúčením, ktoré sa nezriedka premieta aj do 

teritoriálnej segregácie imigrantov.  

Napriek do veľkej miere totožným problémom volia Nemecko, Švédsko a Taliansko 

odlišné stratégie integrácie. Švédsky prístup je vo všeobecnosti viac pozitívny a imigrant je 

v rámci neho videný ako klient. Základným predpokladom je, že sa chce integrovať a úlohou 

švédskeho štátu a spoločnosti je mu v tom pomôcť. V poslednom období síce začal byť väčší 

dôraz kladený aj na iniciatívu samotného imigranta, základná filozofia systému ale ostáva 

nezmenená. V Nemecku je integrácia vo väčšej miere videná ako úloha každého cudzinca, 



98 

 

ktorý sa tu rozhodne žiť. Imigranti majú povinnosť zúčastniť sa na jazykových kurzoch. Na 

druhej strane, štát zároveň chápe ako svoju úlohu vytvoriť pre túto integráciu podmienky. 

Explicitne je integrácia chápaná ako povinnosť imigrantov v Taliansku, kde musia pri 

príchode podpisovať integračnú zmluvu.
79

 Vstupujú tým so štátom do akéhosi formálneho 

vzťahu, pričom ak chcú v Taliansku zostať aj naďalej, ich povinnosťou je sa integrovať. Na 

pomyselnej osi vyjadrujúcej liberálnosť či reštriktívnosť prístupu k integrácii by teda Švédsko 

bolo najbližšie k liberálnemu prístupu, Nemecko by bolo od stredu bližšie k reštriktívnosti 

a Taliansko by k reštriktívnemu postoju malo najbližšie. 

 

Schéma 4 

 

6.2.8 Situácia na trhu práce. Najvyššiu priemernú nezamestnanosť malo v období 

rokov 2000 až 2011 Nemecko. Táto hodnota však ešte stále zodpovedala priemeru EÚ, preto 

nemožno hovoriť o obzvlášť zlej situácii na trhu práce. Podobná situácia bola aj v Taliansku, 

ktoré sa tiež držalo v priemere EÚ niekoľko desatín percenta pod Nemeckom. Najnižšiu 

nezamestnanosť z troch sledovaných krajín má Švédsko, ktorého priemerná nezamestnanosť 

bola pod priemerom EÚ.  

 

Tabuľka 25: Nezamestnanosť celkovej populácie 

Nezamestnanosť celkovej 

populácie 
Rok Nemecko Švédsko Taliansko Priemer EÚ 

 

2000 8,0% 5,6% 10,0% 8,8% 

 

2001 7,9% 5,8% 9,0% 8,6% 

 

2002 8,7% 6,0% 8,5% 8,9% 

 

2003 9,8% 6,6% 8,4% 9,1% 

                                                 
79

 Podobné opatrenie sa plánuje zaviesť aj v Nemecku, no, keďže k jeho celoplošnému zavedeniu ešte nedošlo 

a v zásade ani dôjsť nemusí, nie je jasné, aká bude konečná podoba nemeckých integračných zmlúv, preto nie je 

možné toto opatrenie porovnať s jeho talianskou verziou. Každopádne, podľa doterajších vyjadrení vlády by 

integračné zmluvy sankcie zahŕňať nemali. (Forum am Freitag 2009)  
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2004 10,5% 7,4% 8,0% 9,3% 

 

2005 11,3% 7,7% 7,7% 9,0% 

 

2006 10,3% 7,1% 6,8% 8,3% 

 

2007 8,7% 6,1% 6,1% 7,2% 

 

2008 7,5% 6,2% 6,7% 7,1% 

 

2009 7,8% 8,3% 7,8% 9,0% 

 

2010 7,1% 8,4% 8,4% 9,7% 

 

2011 5,9% 7,5% 8,4% 9,7% 

Priemer 
 

8,63% 6,89% 7,98% 8,73% 

Zdroj: Eurostat 2012c, vlastný výpočet 

 

Iná je situácia z hľadiska nezamestnanosti mladých ľudí do 25 rokov. Táto hodnota 

naznačuje, aká je štruktúra trhu práce a do akej miery je flexibilný a otvorený príchodu 

nových zamestnancov. V tomto ukazovateli je na tom najlepšie Nemecko, ktorého 

nezamestnanosť medzi mladými je dlhodobo výrazne pod priemerom EÚ. Švédsko 

a predovšetkým Taliansko s hodnotami nezamestnanosti mladých nad 20% naopak priemer 

EÚ prekračujú. 

 

Tabuľka 26: Nezamestnanosť populácie do 25 rokov 

Nezamestnanosť populácie do 

25 rokov  
Nemecko Švédsko Taliansko Priemer EÚ 

 2000 8,7% 10,5% 26,2% 17,5% 

 2001 8,4% 15,0% 23,1% 17,2% 

 2002 9,9% 16,4% 22,0% 17,8% 

 2003 11,6% 17,4% 23,6% 18,6% 

 2004 13,8% 20,4% 23,5% 19,0% 

 2005 15,6% 22,6% 24,0% 18,8% 

 2006 13,8% 21,5% 21,6% 17,5% 

 2007 11,9% 19,2% 20,3% 15,7% 

 2008 10,6% 20,2% 21,3% 15,8% 

 2009 11,2% 25,0% 25,4% 20,1% 

 2010 9,9% 25,2% 27,8% 21,1% 

 2011 8,6% 22,9% 29,1% 21,4% 

 Priemer 
 

11,17% 19,69% 23,99% 18,38% 

Zdroj: Eurostat 2012a, vlastný výpočet 

 

6.2.9 Rozsah a typ imigrácie. V absolútnych číslach zažíva najväčší imigračný tlak 

Nemecko. Od začiatku milénia tu však dochádza k jasnému poklesu počtu prichádzajúcich 

imigrantov – z viac ako 800 000 v roku 2000 na 400 000 v roku 2010 a zároveň čelí krajina 
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značnej emigrácii, čo vedie k tomu, že čistý prírastok imigrantov je okolo 100 000 ročne. 

Z hľadiska čistej imigrácie je na prvom mieste Taliansko, ktoré, na rozdiel od Nemecka,  

zažilo od roku 2000 nárast počtu prichádzajúcich imigrantov z necelých 230 000 v roku 2000 

na vyše 450 000 v roku 2010. Švédsko má, vzhľadom na svoju veľkosť, prirodzene, 

nominálne omnoho nižšiu imigráciu, na druhej strane je však percentuálny podiel osôb 

narodených v zahraničí na švédskej populácii vyšší ako v prípade Nemecka a Talianska. 

 

Tabuľka 27: Počet imigrantov v rokoch 2000 - 2010 

Počet imigrantov v rokoch 2000 - 2012 
 

Nemecko Švédsko Taliansko 

 
2000 841 158 58 659 226 968 

 
2001 879 217 60 795 208 252 

 
2002 842 543 64 087 222 801 

 
2003 768 975 63 795 470 491 

 
2004 780 175 62 028 444 566 

 
2005 707 352 65 229 325 673 

 
2006 661 855 95 750 297 640 

 
2007 680 766 99 485 558 019 

 
2008 682 146 101 171 534 712 

 
2009 346 216 102 280 442 940 

 
2010 404 055 98 801 458 856 

Priemer 

 

690 405 79 280 450 898 

Zdroj: Eurostat 2012d, vlastný výpočet 

Tabuľka 28: Počet emigrantov v rokoch 2000 – 2010 

Počet emigrantov v rokoch 2000 - 2012 
 

Nemecko Švédsko Taliansko 

 
2000 674 038 34 091 56 601 

 
2001 606 494 32 141 56 077 

 
2002 623 255 33 009 49 383 

 
2003 626 330 35 023 62 970 

 
2004 697 632 36 586 64 849 

 
2005 628 399 38 118 65 029 

 
2006 639 064 44 908 75 230 

 
2007 636 854 45 418 65 196 

 
2008 737 889 45 294 80 947 

 
2009 286 582 39 240 80 597 

 
2010 252 456 48 853 78 771 

Priemer 
 

582 636 39 335 66 877 

Zdroj: Eurostat 2012f, vlastný výpočet 
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Tabuľka 29: Obyvatelia narodení v zahraničí a ich podiel na celkovej populácii 

  
Nemecko Švédsko Taliansko 

Obyvatelia narodení v zahraničí 2011 9 807 631 1 384 111 5 350 412 

Podiel na celkovej populácii 
 

12% 14,7% 8,8% 

Zdroj: Eurostat 2012g, Eurostat 2012h, vlastný výpočet 

 

Čo sa týka krajín pôvodu imigrantov, zatiaľ čo v Nemecku prevažujú európski 

imigranti, v Taliansku a Švédsku sú početné aj skupiny z Ázie a Afriky. To možno vysvetliť 

charakterom imigračných tokov do jednotlivých krajín. V Nemecku jasne vidno dominanciu 

krajín, s ktorými boli uzavierané zmluvy o hosťujúcich pracovníkoch v päťdesiatych a 

šesťdesiatych rokoch. Vo Švédsku majú zase väčšie zastúpenie krajiny, z ktorých pochádza 

väčšie množstvo utečencov a žiadateľov o azyl ako napr. Irak. Rovnako je tu významný 

podiel obyvateľov ostatných severských štátov. V Taliansku majú popri imigrantoch 

z východnej Európy významnú pozíciu obyvatelia severnej Afriky, čo možno vysvetliť 

predovšetkým jeho geografickou polohou. V Nemecku i Švédsku je dominantným nástrojom 

imigrácie zjednotenie rodín, v Taliansku je to pracovná imigrácia.  

 

Tabuľka 30: Najčastejšie krajiny pôvodu cudzincov žijúcich v krajine 

Najčastejšie krajiny pôvodu 
cudzincov žijúcich v krajine  

Nemecko Švédsko Taliansko 

 1. Turecko Fínsko Rumunsko 

 2. Taliansko Irak Albánsko 

 3. Poľsko Poľsko Maroko 

 
4. 

Srbsko/Srbsko a Čierna 
Hora 

bývalá 
Juhoslávia Čína 

 5. Grécko Irán Ukrajina 

 
6. Chorvátsko 

Bosna a 
Hercegovina Filipíny 

 7. Rusko Nemecko Moldavsko 

 8. Rakúsko Dánsko India 

 9. Bosna a Hercegovina Turecko Poľsko 

  10. Holandsko Nórsko Tunisko 

Zdroje: ISTAT 2011: 3, Rühl 2009: 32 – 33, Statistics Sweden 2012 

 

Geografická poloha Talianska je aj jeden z faktorov, ktorý zapríčiňuje, že nelegálna 

imigrácia je tu ešte akútnejším problémom ako vo Švédsku a Nemecku. Popri geografickej 

polohe sú ďalšími, už spomínanými, faktormi obrovský sektor šedej ekonomiky a značne 

neefektívny systém kontrol, ktorý zapríčiňuje, že nelegálni pracovníci zostávajú často 

neodhalení. 
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Čo sa týka nútenej imigrácie, ktorú reprezentujú najmä žiadatelia o azyl, najmenej 

azylov v relatívnych aj absolútnych hodnotách udelilo Nemecko. V absolútnych číslach za 

ním nasleduje Taliansko, ktoré ročne udelí priemerne niečo cez 14 000 azylových oprávnení, 

no z hľadiska podielu uznaných azylov je Taliansko ešte pred Švédskom – uznaných je okolo 

40% žiadostí, zatiaľ čo vo Švédsku je to približne 30%. Na druhej strane, za pozornosť stojí 

fakt, že Švédsko udelí s priemerne 25 000 uznanými žiadosťami ročne najviac azylov 

spomedzi troch skúmaných krajín a to napriek tomu, že je počtom obyvateľov výrazne menšie 

ako Nemecko a Taliansko. 

Vzhľadom na pomerne malé počty sezónnych pracovníkov z hľadiska celkovej 

imigrácie vo všetkých troch krajinách, možno predpokladať, že väčšina imigrantov prichádza 

dlhodobo s úmyslom usadiť sa. Tomu napovedá aj narastajúce množstvo tých, ktorí do krajiny 

privádzajú aj svojich rodinných príslušníkov v rámci zjednotenia rodín. 

 

6.3 Zhodnotenie platnosti Hypotézy 1 

Europeizácia imigračnej politiky má významný vplyv na legislatívu členských 

štátov. Vývoj imigračnej politiky EÚ jasne naznačuje, že trend smeruje k pokračovaniu 

komunitarizácie tejto oblasti, aj napriek občasnej nevôli členských krajín. Vytvárajú sa tak 

isté spoločné princípy prístupu k imigrantom, ktoré prezentujú EÚ do istej miery ako 

jednotného aktéra aj smerom navonok. Napriek existencii mnohých podobných noriem 

v legislatívach členských krajín však smernice dávajú dostatočný priestor na to, aby sa pri ich 

implementácii prejavilo národné smerovanie jednotlivých štátov v oblasti imigračnej politiky.  

Aj keď vďaka politikám prijímaným na úrovni EÚ nastáva harmonizácia 

imigračných politík, je zjavné, že medzi prístupom Nemecka, Švédska a Talianska 

pretrvávajú pomerne významné rozdiely. Otázkou teda je, ktoré faktory by mohli existenciu 

týchto rozdielov vysvetliť. Nezdá sa, že by boli založené na verejnej mienke či postojoch 

záujmových skupín. Postoje záujmových skupín sú vo všetkých troch krajinách veľmi 

podobné a rozdiely v názoroch verejnosti nie sú dostatočne signifikantné, aby podmienili 

výrazné rozdiely v prijímaných politikách. Nemecko, Švédsko i Taliansko musia pri tvorbe 

a implementácii svojich imigračných politík vyvažovať postoje verejnosti s postojmi iných 

aktérov, ktoré sú často protichodné. Podobnej situácii vlády čelia v podstate v každej oblasti, 

nielen v rámci imigračnej politiky. Túto situáciu možno označiť za faktor vyvolávajúci policy 

gap v imigračných politikách, kedy rétorika politických predstaviteľov nezodpovedá reálne 

prijímaným opatreniam. S týmto javom sa stretávame vo všetkých troch krajinách. Nemožno 
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preto predpokladať, že by tieto faktory zodpovedali za výraznejšie rozdiely medzi 

imigračnými politikami.  

Vo všetkých troch štátoch nastal v čase hospodárskej krízy určitý útlm imigrácie, no 

tieto efekty sú skôr krátkodobé a nedá sa povedať, že by mali zásadný vplyv na filozofiu 

imigračnej politiky ako takú. Súhrnne sa zdá, že aktuálny vývoj nezamestnanosti má na 

imigračnú politiku skôr momentálny vplyv. Žiaden zo štátov neprijal trvalé legislatívne 

opatrenie, ktoré by reagovalo na nárast nezamestnanosti. Treba tiež dodať, že rozdiely 

v nezamestnanosti medzi sledovanými štátmi nie sú natoľko výrazné, aby podmienili zásadné 

odlišnosti v imigračných politikách. Existuje tu síce nepomer v rámci zamestnanosti mladých 

ľudí do 25 rokov, no tento faktor, ktorý napovedá o flexibilite a otvorenosti pracovného trhu, 

má vplyv skôr na integráciu imigrantov v rámci pracovnej sféry než na samotné imigračné 

politiky. Omnoho väčší a nespochybniteľný vplyv na imigračnú politiku majú dlhodobé 

charakteristiky pracovného trhu, a to najmä fakt, že na trhu práce je nedostatok vhodných 

pracovníkov na určité pozície, a že všetky tri krajiny musia čeliť demografickej kríze. Táto 

situácia podnecuje potrebu pracovnej imigrácie vo všetkých troch krajinách, neovplyvňuje ale 

konkrétny spôsob, akým sú dané politiky prijímané. 

Dôležitým determinantom imigračnej politiky sa ukazuje byť rozsah a charakter 

samotnej imigrácie. Faktom je, že napriek snahám politikov sa migračné toky nedajú naozaj 

kontrolovať a keď sú raz uvedené do pohybu, žijú si vlastným životom. (Luft 2009: 299) 

Napriek snahám o plánovanie a kontrolu imigrácie sú politiky všetkých troch štátov vo veľkej 

miere skôr reaktívne. Čím viac sa štát snaží imigračným tokom vzdorovať, tým 

reštriktívnejšie politiky je nútený prijímať. Je tiež zrejmé a logické, že miera pozornosti, ktorá 

je venovaná jednotlivým zložkám imigračnej politiky ako aj ich obsah v zásade reagujú práve 

na charakter imigrácie, ktorej krajina čelí. Ideálne pre možnosť porovnať prístup jednotlivých 

štátov k imigrácii a ich vnímanie tohto fenoménu by preto bolo, keby čelili totožným 

imigračným tokom. Je totiž, samozrejme, otázne, ako by Švédsko, ktorého prístup k imigrácii 

možno označiť za najliberálnejší, reagovalo na imigráciu, akej čelí Taliansko a naopak. Preto 

je potrebné zdôrazniť, že najmä čo sa týka oblasti nelegálnej imigrácie, je schopnosť 

determinovať vplyv identitárnych faktorov na imigračné politiky štátov obmedzovaná faktom, 

že tieto čelia odlišným výzvam. 

Napriek odlišnosti imigračných tokov sa ale predsa zdá, že skutočný rozdiel 

v prístupe štátov k imigrácii spočíva niekde inde. Je zjavné, že to, že štát má politiku boja 

proti nelegálnej imigrácii, je založené na tom, že takémuto typu imigrácie čelí a zjavne aj jej 
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rozsah bude zodpovedať rozsahu tohto typu imigrácie. Ale to, akým spôsobom sa štát 

rozhodne s touto výzvou vyrovnať, nie je založené nutne ani tak na charaktere výzvy ako na 

identitárnom základe. Aj keď v prípade Nemecka, Švédska a Talianska nemôžeme určiť, ako 

by sa správali, keby čelili imigrácii odlišného charakteru, môžeme porovnať, ako sa správajú 

k jednotlivým typom imigrantov, teda najmä k širokej kategórii legálnych a nelegálnych 

imigrantov. Tu vidno jasné rozdiely, ktoré majú zjavne širšiu príčinu ako len rozdielny 

charakter imigrácie. V rámci stanovenej hypotézy som vyslovila názor, že hlavným 

determinantom v tomto ohľade je národná identita a definícia občianstva jednotlivých štátov. 

Aj keď národná identita všetkých troch krajín vychádza primárne z etnickej definície, spôsob, 

akým reagovali na nárast imigračných tokov a s tým súvisiace zmeny v zložení spoločnosti 

a akým túto identitu postupom času transformovali, sa líši. To sa premieta aj do ich politiky 

občianstva. Občianstvo definuje, kto je vnímaný ako člen národnej komunity a kto nie. Z toho 

logicky vyplýva, že charakter politiky občianstva sa premieta do prístupu k cudzincom vo 

všeobecnosti. Vo všetkých troch prípadoch skutočne platí, že miera liberálnosti či 

reštriktívnosti občianskych politík korešponduje s liberálnosťou/reštriktívnosťou imigračných 

politík vo všeobecnosti. Nemecko, Švédsko aj Taliansko čelia problémom, ktoré podmieňujú 

ich potrebu pracovnej imigrácie. Napriek tomu sú ale ich spôsoby manažmentu tejto imigrácie 

odlišné. To vyplýva z toho, ako konceptualizujú pozíciu imigrantov v krajine, čo sa do veľkej 

miery odzrkadľuje v politike občianstva.  

Nemecku trvalo vyše štyridsať rokov, kým bolo ochotné uznať fakt, že je krajinou 

imigrácie. Za Nemca bol tradične považovaný niekto, koho rodičia sú Nemci a kto hovorí po 

nemecky. Tomu zodpovedal aj prístup k imigrantom, ktorí boli videní ako dočasná pracovná 

sila, ktorá nie je súčasťou národnej či občianskej komunity. Zmeny v imigračnej politike boli 

umožnené až zmenami v politike občianstva z roku 2000. Vtedy bolo prvýkrát oficiálne 

uznané, že súčasťou spoločenstva občanov sa môže stať aj niekto, kto nemá etnický nemecký 

pôvod. To vychádzalo z reflexie skutočnosti, že imigranti sa v Nemecku usadili de facto, aj 

keď to oficiálne politiky nepredpokladali, a že k ich plnému začleneniu do spoločnosti, ktoré 

je zásadné z hľadiska jej kohézie, je nevyhnutné poskytnúť im zodpovedajúci legálny status. 

Až táto zmena prístupu vo vnímaní osôb, ktoré nemajú etnicky nemecký pôvod, umožnila 

zmenu legislatívy v oblasti imigrácie. Nemecké občianstvo je videné ako zavŕšenie integrácie, 

je teda považované za niečo exkluzívne, čo si imigranti musia takpovediac zaslúžiť. To je aj 

dôvod, prečo sa Nemecko snaží selektovať, komu umožní prísť do krajiny a usadiť sa tu 

a orientuje sa na kvalifikovaných pracovníkov.  
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Švédsko, na rozdiel od Nemecka, od počiatku uznávalo svoj status krajiny imigrácie 

a rátalo s tým, že prichádzajúci imigranti sa v krajine usadia. Základ pre tento prístup možno 

vidieť v švédskej národnej identite obsahujúcej dôraz na prvok pokrokovosti a modernity 

prítomný v švédskej spoločnosti. Švédsko sa teda vždy snažilo byť priekopníkom vo všetkých 

oblastiach, imigračnú politiku nevynímajúc. Súčasťou dôrazu na modernitu v zmysle tradície 

osvietenstva je aj dôraz na isté zdieľané hodnoty ako rešpekt k ľudským právam a demokracii. 

Zdrojom kohézie spoločnosti je navyše univerzálna participácia na sociálnom štáte, ktorý 

prekračuje hranicu sektoru verejnej politiky a vo švédskom prípade sa stáva súčasťou 

národnej identity. Liberálnu občiansku politiku možno vysvetliť snahou zabezpečiť sociálnu 

kohéziu zapojením čo najväčšieho množstva osôb, ktoré reálne na švédskom území žijú, do 

občianskej komunity a štátu blahobytu. To, že Švédsko dlho pracovnej imigrácii odolávalo, 

bolo zapríčinené dôrazným trvaním na politike plnej zamestnanosti a obavami, že rozsiahla 

pracovná imigrácia by mohla tento cieľ ohroziť. Keď sa už Švédsko rozhodlo podľahnúť 

tlaku situácie na pracovnom trhu a demografického vývoja a umožniť pracovnú imigráciu vo 

väčšom rozsahu, postupovalo v súlade so svojou tradíciou a prijalo jeden z najliberálnejších 

imigračných zákonov v celoeurópskom porovnaní. (OECD 2011: 11) Hodnotový základ 

švédskej identity nám umožňuje vysvetliť aj dôraz na práva imigrantov v rámci politiky 

ilegálnej imigrácie, napr. pri preferencii dobrovoľných návratov a snahe o vyvarovanie sa 

použitia donucovacích prostriedkov. 

Aj keď možno povedať, že talianska národná identita má do istej miery podobné 

korene ako tá nemecká, Taliansko na rozdiel od Nemecka neprešlo redefiníciou toho, kto je 

a kto nie je Talianom. Je možné, že tento fakt súvisí s pomerne krátkou históriou imigrácie 

v porovnaní s Nemeckom a Švédskom. Úzke etnické chápanie talianskej národnej identity 

v kombinácii s reštriktívnou občianskou politikou umožňujú vysvetliť taliansky prístup 

k imigrácii, v rámci ktorého sú imigranti videní primárne ako zdroj pracovnej sily, no menej 

sa už hľadí na ich úlohu v spoločnosti. Navyše, úzka definícia toho, kto patrí či môže patriť 

do národnej a občianskej komunity, podmieňuje aj značnú reštriktívnosť imigračnej politiky 

založenej na systéme kvót, ktorá nie je schopná reagovať na požiadavky pracovného trhu 

a vedie k značnému rozsahu nelegálnej imigrácie a zamestnávania. Nevôľa umožniť väčšiemu 

množstvu cudzincov vstup a usadenie sa na talianskom území sa prejavuje aj v reštriktívnom 

prístupe k nelegálnym imigrantom. 

Ďalším faktorom, ktorý zjavne na imigračné politiky vplýva, aj keď nebol pôvodne 

braný do úvahy, sa ukazuje byť jej sekuritizácia. Tento proces, ktorý je v pohybe na úrovni 
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EÚ ako aj na úrovni jej členských štátov, viedol vo všetkých troch krajinách k prijatiu istých 

reštriktívnych opatrení. Ich miera bola ale opäť odlišná a ako taká korešpondovala 

s charakterom ich národných identít a občianskych politík. 

Zdá sa, že významným faktorom, ktorý má vplyv na finálnu podobu imigračných 

politík, je aj rozsah a charakter sociálneho štátu. Ten určuje nielen rozsah sociálnych provízií, 

na ktoré majú imigranti nárok. Napr. v Taliansku je tradičná funkcia rodiny v tamojšom 

sociálnom modely jedným z dôvodov, prečo štát toleruje rozsiahle zamestnávanie ilegálnych 

imigrantov v domácnostiach. Švédsky model všeobjímajúceho štátu blahobytu zase považuje 

začlenenie do švédskeho sociálneho modelu za základný nástroj integrácie. Ako som už ale 

spomínala, vo švédskom prípade možno ideu štátu blahobytu označiť za súčasť národnej 

identity. Zdá sa teda, že miera sociálnych výhod udeľovaných imigrantom korešponduje 

s prístupom štátu k domácemu obyvateľstvu. To je na jednej strane logické, na strane druhej 

je ale zaujímavé, že sa neukázalo, že by štáty so štedrejším sociálnym systémom voči 

imigrantom postupovali reštriktívnejšie v snahe zabrániť ich účasti na ňom. 

V konečnom dôsledku možno na margo platnosti Hypotézy 1 povedať, že je zjavné, 

že europeizácia imigračných politík skutočne vedie k ich približovaniu prijímaním 

analogických legislatívnych noriem v mnohých oblastiach imigračnej politiky ako aj 

spoluprácou v tejto oblasti na úrovni EÚ. Ďalšími faktormi, ktoré vedú k podobnostiam 

imigračných politík, sú podobné výzvy, ktorým štáty čelia ako aj fakt, že ich politiky musia 

vyvažovať postoje verejnej mienky a ďalších záujmových skupín. Nemožno opomenúť ani 

fakt, že sa jedná vo všetkých troch prípadoch o liberálne demokracie. Tieto faktory ale na 

zbližovanie imigračných politík nemajú taký výrazný vplyv ako europeizácia, pretože síce 

vedú k tomu, že prijímané opatrenia sa týkajú tých istých oblastí, resp. adresujú tie isté výzvy, 

no, na rozdiel od europeizácie, nevedú k zavádzaniu zhodných legislatívnych opatrení. Aj keď 

pôvodne s týmto faktorom hypotéza nerátala, ukázalo sa, že fenomén sekuritizácie 

imigračných politík je prítomný vo všetkých troch štátoch a vo všetkých troch prípadoch 

vedie k zavádzaniu reštriktívnych opatrení. Napriek prebiehajúcej harmonizácii sú však 

rozdiely medzi štátmi neprehliadnuteľné. Otázkou preto je, čo je ich príčinou. Je zjavné, že 

odlišné imigračné toky vytvárajú výzvy odlišného charakteru, no to ešte stále nehovorí nič 

o tom, akým spôsobom štáty k týmto výzvam pristúpia. Najrelevantnejším ukazovateľom 

v tejto oblasti sa skutočne zdá byť definícia národnej identity a občianstva. Ukazuje sa však, 

že úlohu zohráva aj charakter sociálneho štátu, teda skôr jeho kvalitatívna než kvantitatívna 

zložka. Problémom pri štúdiu sociálnej reality a definícii kvalitatívnych premenných však je, 
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že nemožno s absolútnou istotou vylúčiť existenciu a pôsobenie ďalších faktorov, ktoré 

pozornosti tejto práce unikli. Možno však s pomerne veľkou istotou povedať, že identitárne 

faktory zohrávajú významnú úlohu pri tvorbe imigračných politík štátov a že majú nemalý 

podiel na tom, že aj napriek harmonizácii na úrovni EÚ pretrvávajú medzi imigračnými 

politikami jej členských štátov rozdiely. 
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7. AKO BY MALA VYZERAŤ ÚSPEŠNÁ IMIGRAČNÁ POLITIKA? 

 

Na základe porovnania stanovených cieľov s výsledkami imigračných politík 

jednotlivých štátov v tejto kapitole overím platnosť hypotézy 2. Následne sa pokúsim zhrnúť 

hlavné princípy, ktorými by sa krajina mala pri tvorbe imigračnej politiky riadiť, aby táto 

mohla byť úspešná. 

 

Hypotéza 2: Úspešnosť imigračnej politiky závisí do veľkej miery od toho, či 

stanovené ciele zohľadňujú limity liberálnej demokracie a liberálneho štátu vôbec. Dnešný 

národný štát nie je schopný kontrolovať všetok pohyb na svojom území a výrazne ovplyvniť 

tak globálny jav, akým je migrácia. Navyše, z faktu, že sa jedná o liberálny štát, vyplývajú aj 

určité záväzky a predpokladané správanie, najmä v súvislosti s dodržiavaním ľudských práv. 

 

7.1 Definícia cieľov imigračných politík Nemecka, Švédska a Talianska 

V zásade možno povedať, že základné ciele majú imigračné politiky Nemecka, 

Švédska a Talianska zhodné, resp. možno hovoriť o tom, že tieto ciele sú cieľmi každej 

imigračnej politiky. Spravidla každý štát sa snaží svojou imigračnou politikou dosiahnuť 

manažment a riadenie legálnej imigrácie, najmä tej pracovnej, tak, aby zodpovedala 

požiadavkám spoločnosti a pracovného trhu a súčasne chce zabrániť imigrácii nelegálnej. 

Čo sa týka konkrétnych definícií cieľov jednotlivých štátov, tie tieto dva základné 

ciele do veľkej miery reflektujú. Nemecko v rámci svojej prisťahovaleckej politiky deklaruje 

tieto základné ciele – úspešnú integráciu imigrantov legálne a dlhodobo žijúcich na 

nemeckom území
80

, manažment prisťahovalectva v súlade s hospodárskymi a spoločenskými 

potrebami Nemecka, napĺňanie povinností krajiny v humanitárnej oblasti, ktoré vyplývajú zo 

Základného zákona ako aj mnohých medzinárodných záväzkov a zabezpečenie ochrany 

a bezpečnosti Nemecka a osôb, ktoré v ňom žijú. Nemecko zdôrazňuje aj potrebu rozvoja 

spoločnej európskej politiky a presadzovania nemeckých postojov na medzinárodnej úrovni. 

Za nástroj boja proti nelegálnej imigrácii je považovaná aj rozvojová pomoc. (BMI 2009 – 

2012c) 

                                                 
80

 Tu spomínané ciele vychádzajú z definície cieľov prisťahovaleckej politiky, čo je širší pojem ako imigračná 

politika a zahŕňa aj politiku azylovú a integračnú – práve k nej možno zaradiť prvý spomínaný cieľ. Vzhľadom 

na to, že v tejto práci sa zameriavam primárne na imigračné politiky štátov, nebudem tu hodnotiť úspešnosť 

cieľov týkajúcich sa integrácie imigrantov. 
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Švédskym cieľom je zabezpečiť imigračnú politiku, ktorá je dlhodobo udržateľná 

a ktorá zároveň chráni právo na azyl, podporuje cezhraničnú mobilitu, pracovnú imigráciu 

založenú na potrebách krajiny, uvedomuje si a využíva dopad imigrácie v súvislosti 

s rozvojom a prehlbuje európsku a medzinárodnú spoluprácu. Pre Švédsko je veľmi dôležité, 

aby sa podieľalo na riešení situácie utečencov vo svete a prispelo prijímaním určitého počtu 

týchto osôb na svojom území, súčasne ale zdôrazňuje, že táto zodpovednosť by mala byť 

zdieľaná pomerne všetkými krajinami EÚ, a preto je za rozvoj spoločnej azylovej politiky 

Únie. (Ministry of Justice 2011) 

Taliansko deklaruje v rámci svojej imigračnej politiky dva hlavné ciele – zaistenie 

verejného poriadku a bezpečnosti v rámci boja proti ilegálnej imigrácii a podporu akceptácie 

a integrácie legálnych imigrantov za účelom zaistenia sociálnej kohézie. (Ministero 

Dell’Interno 2012c) 

 To, že Nemecko aj Taliansko zdôrazňujú v definícii svojich cieľov bezpečnostný 

aspekt, zatiaľ čo Švédsko dáva zvýšený dôraz na humanitárny aspekt imigračnej politiky, 

zodpovedá dominantným národným prístupom k imigrácii. Deklarované ciele imigračných 

politík vypovedajú predovšetkým o tom, ako štát túto oblasť konceptualizuje. V praxi možno 

vo všetkých troch štátoch pozorovať, že ich imigračné politiky skutočne v zásade sledujú dva 

ciele naznačené vyššie – snažia sa riadiť legálnu imigráciu spôsobom, ktorý zabezpečí prísun 

imigrantov disponujúcich charakteristikami, ktoré zodpovedajú potrebám danej spoločnosti 

a zároveň bojujú proti nelegálnej imigrácii. 

 

7.2 Zhodnotenie úspešnosti imigračných politík Nemecka, Švédska a Talianska 

Nemecko. Je zjavné, že cieľom Nemecka je prilákať kvalifikovanú pracovnú silu. 

Výsledky týchto snáh sú však zatiaľ skôr rozpačité. Už prvý spustený program – zelená karta 

pre pracovníkov zo sféry informačných technológií nenaplnil očakávania. Zdá sa, že ani 

v ďalšom období sa Nemecko nestalo magnetom pre tento druh pracovnej sily. Ako bolo už 

spomenuté v texte, v roku 2009 o trvalý pobyt požiadalo len 169 vysokokvalifikovaných 

pracovníkov. To je na krajinu s 80 miliónmi obyvateľov pomerne málo. Zatiaľ nemožno 

zhodnotiť, aký úspech prinesie Nemecku spustenie programu modrej karty EÚ, v tomto 

prípade sa každopádne jedná o európsku, nie o nemeckú iniciatívu. Čo sa týka boja proti 

ilegálnej imigrácii, z hľadiska počtu zachytených pokusov o nelegálne prekročenie hraníc ako 

aj odhadovaného počtu imigrantov nelegálne pobývajúcich na nemeckom území možno od 
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roku 1998 sledovať kontinuálny pokles.
81

 (Triandafyllidou 2009: 54) Zdá sa teda, že 

sprísnenie kontroly ilegálnej imigrácie prinieslo istý úspech. Pri týchto zisteniach ale treba 

brať do úvahy, že všetky údaje o ilegálnej imigrácii sú len odhadované a presnú situáciu 

nemožno s úplnou istotou určiť. 

Švédsko. S cieľom reagovať na potreby zamestnávateľov a pracovného trhu prijalo 

v roku 2008 Švédsko rozsiahlu reformu svojej politiky pracovnej imigrácie. Tá na jednej 

strane doposiaľ výrazný nárast pracovnej imigrácie nepriniesla, no keďže bola vytvorená 

s cieľom, že pracovnú imigráciu má riadiť trh, to nutne nepoukazuje na jej neúspech. 

Znamená to jednoducho, že momentálny dopyt po zahraničných pracovníkoch nie je taký 

vysoký. To s najväčšou pravdepodobnosťou súvisí s hospodárskou krízou. Táto politika má 

ale tú výhodu, že ako náhle efekty hospodárskej krízy pominú a potreba zahraničných 

pracovníkov narastie, zamestnávatelia budú okamžite schopní uskutočniť nábor potrebného 

počtu imigrantov, keďže imigračná politika ich požiadavky v tejto oblasti nijak neobmedzuje. 

Ilegálna imigrácia vo Švédsku nie je tak zásadným problémom, čo súvisí s jeho geografickou 

polohou ako aj s pomerne prísnou a dôslednou kontrolou a reguláciou pracovného trhu, ktorá 

obmedzuje možnosť ilegálnych imigrantov pôsobiť v krajine. Tým pádom možno švédsku 

politiku v tejto oblasti označiť za úspešnú. To, že ani samotné Švédsko ilegálnu imigráciu ako 

zásadný problém nevníma, dokazuje aj fakt, že boj proti nej nie je zdôraznený medzi 

hlavnými prioritami imigračnej politiky. Ak, tak väčší dôraz ako na represívne opatrenia je 

kladený na rozvojovú spoluprácu s krajinami pôvodu ilegálnych imigrantov a na 

zodpovednosť Švédska v kontexte ochrany utečencov a žiadateľov o azyl. Snaha o to, aby 

dochádzalo k výraznejšiemu zdieľaniu zodpovednosti medzi štátmi EÚ v tejto oblasti sa však 

zatiaľ neukazuje veľmi úspešná, keďže väčšina ostatných štátov EÚ nie je tak otvorená 

prijímaniu utečencov v rámci spolupráce s UNHCR ako Švédsko. 

Taliansko. Snahy Talianska o riadenie pracovnej imigrácie spôsobom, ktorý by 

zodpovedal reálnym potrebám krajiny, sa ukazujú ako neúspešné. Cieľom politiky pracovnej 

imigrácie by malo byť poskytnúť talianskym zamestnávateľom dostatok pracovníkov na 
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 V prípade počtu odhalených pokusov o nelegálne prekročenie hraníc došlo k poklesu z viac ako 40 000 v roku 

1998 na 17 000 v roku 2007. Počet imigrantov ilegálne pobývajúcich na nemeckom území zase klesol 

z odhadovaných 140 779 v roku 1998 na necelých 65 000 v roku 2006. (Triandafyllidou 2009: 54) V tejto 

súvislosti sa ale ponúka otázka, do akej miery mohol byť tento vývoj ovplyvnený východným rozšírením EÚ 

v rokoch 2004 a 2007, keďže Nemecko patrilo a patrí k významným cieľovým krajinám pracovníkov z týchto 

štátov. 
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vykrytie pozícií, na ktoré na domácom pracovnom trhu pracovná sila chýba. Limitovaný 

systém kvót ale túto úlohu nie je schopný zabezpečiť. To vedie k pokrytiu potrieb pracovného 

trhu ilegálnymi imigrantmi. Navyše, rozsiahly sektor šedej ekonomiky už zo svojej podstaty 

legálnych imigrantov zamestnávať nemôže, čo len zvyšuje objem osôb, ktoré sú na území 

Talianska nelegálne. Táto situácia vedie k tomu, že boj proti ilegálnej imigrácii sa stáva 

jednou z hlavných talianskych priorít, no úspešnosť v tejto oblasti možno opäť spochybniť. 

Špecifikom Talianska je, že po ilegálnych imigrantoch tu existuje značný dopyt, čo funguje 

ako silný pull faktor. Hodnotiac podľa počtu uchádzačov o regularizácie ilegálnych 

pracovníkov, ktorý sa stále drží na vysokých hodnotách, možno predpokladať, že 

k skutočnému obmedzovaniu ilegálnej imigrácie nedochádza.  

 

7.3 Zhodnotenie platnosti Hypotézy 2 

Ukazuje sa, že definíciou cieľov sa jednotlivé krajiny od seba až tak zásadne nelíšia. 

Napriek tomu možno argumentovať, že úspešnosť ich imigračných politík je rozdielna. Zdá sa 

preto, že vhodnejšie ako hovoriť výlučne o cieľoch je zamerať sa aj na konkrétne opatrenia, 

ktoré sú prijímané za účelom ich naplnenia. Ciele i prijímané opatrenia pritom zjavne musia 

zohľadňovať limity liberálneho štátu. Ako ukazuje príklad Talianska, v prípade, že sa štát 

pokúsi tieto limity prekročiť, existujú inštitúcie, ktoré mu zabránia v implementovaní 

takýchto politík – v talianskom prípade je to ústavný súd. Tu ale treba dodať, že to, že všetky 

tri štáty sú liberálnymi demokraciami, neznamená, že nedochádza k posilneniu reštriktívnosti 

ich politík. To možno v istej miere pozorovať vo všetkých troch krajinách. Faktom je, že 

imigračná politiky sa zdá byť práve tou sférou, kde sa štáty snažia limity toho, čo je v rámci 

liberálnej demokracie prípustné, posúvať. Príkladom môže byť spolupráca nemeckej polície 

s kolegami z Bieloruska, ktorá sa uskutočňuje napriek tomu, že Nemecko patrí k výrazným 

kritikom Lukašenkovho režimu v krajine.
82

 Reštriktívnosť imigračných politík však 

každopádne nemôže prekročiť istú mieru, ktorá je videná ako prípustná v kontexte ústavných 

zásad. Ďalším limitom v tejto oblasti sú medzinárodné záväzky štátov, ktoré predstavujú isté 

minimálne štandardy, ktorými sa krajiny vo svojich politikách musia riadiť. V tomto smere 

zohráva, samozrejme, najdôležitejšiu úlohu EÚ.
83

 V prípade, že by štát prijal politiku, ktorá 
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 Napr. parlamentné voľby, ktoré sa v krajine konali v roku 2012, boli Spolkovou vládou označené za frašku. 

(Spiegel Online 2012b) 

83
 Úloha EÚ je však zároveň ambivalentná, keďže na jednej strane vytvára svojimi smernicami minimálne 

štandardy, ktoré štáty musia dodržiavať, no na strane druhej, napr. pri zvládaní situácie s imigrantmi z krajín 
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by bola v rozpore s európskou legislatívou, musel by čeliť príslušným sankciám. Popri 

limitoch vyplývajúcich z ústavných zásad jednotlivých štátov je ďalším a možno ešte 

zásadnejším limitom fakt, že migrácia je globálny fenomén a národný štát ako taký nie je 

schopný ju kontrolovať. Christian Joppke v tejto súvislosti označuje policy gap pri snahe 

o kontrolu imigrácie za štrukturálny. Tieto politiky sú prijímané preto, lebo existujúca 

imigrácia nespĺňa parametre preferované štátom. Tým, že sa prijímajú, až keď je už situácia 

v rámci imigrácie nevyhovujúca, riešia len následky, nie príčiny imigračných tokov. Preto 

zákonite nemôžu byť účinné. (Joppke 2004: 385) A to ani na úrovni EÚ. Istou snahou tieto 

príčiny odstrániť je rozvojová pomoc, tá by ale musela byť omnoho efektívnejšia 

a rozsiahlejšia, aby mala skutočne výrazný efekt. Ukazuje sa preto, že imigračná politika štátu 

má tým väčšiu nádej na úspech, čím viac berie do úvahy existujúce migračné toky. Namiesto 

snahy popierať realitu a bojovať proti nej reštriktívnymi opatreniami by sa štát mal zmieriť 

s charakterom imigrácie, ktorej čelí a prijímať príslušné opatrenia s ohľadom na z toho 

vyplývajúce výzvy a limity. Tento záver dokazujú všetky tri skúmané prípady. Relatívna 

úspešnosť švédskej imigračnej politiky spočíva vo fakte, že Švédsko akceptuje imigráciu, 

ktorej čelí, a namiesto toho, aby sa ju snažilo potláčať reštriktívnymi opatreniami, snaží sa 

s ňou cielene pracovať a manažovať ju. Opačným príkladom je Taliansko, ktoré napriek tomu, 

že je zjavné, že dopyt po zahraničnej pracovnej sile vysoko prevyšuje stanovené kvóty pre 

imigráciu zahraničných pracovníkov, tento systém naďalej udržiava v platnosti. Rozsah 

nelegálnej imigrácie je tak vo veľkej miere spôsobený samotným Talianskom a jeho 

reštriktívnou politikou. To vedie k začarovanému kruhu, kedy je ilegálna imigrácia 

vyvolávaná samotnými politikami a ich reštriktívnosťou a reakciou na túto skutočnosť je 

ďalšie posilňovanie tejto reštriktívnosti, ktoré vedie k ďalšiemu nárastu ilegálnej imigrácie, 

keďže kanály pre tú legálnu sú neustále výrazne obmedzované. Zistenie, že ignorovaním 

reality sa táto nijak nezmení, priviedlo k zmene imigračnej politiky aj Nemecko. To, že 

Nemecko až do roku 2004 odmietalo uznať, že by bolo krajinou imigrácie, aj keď ňou de 

facto bolo, nezvrátilo tento trend. Jediným výsledkom tohto prístupu bolo, že sa Nemecko 

samo obralo o možnosť imigráciu efektívne riadiť. Dnes sa snaží prilákať kvalifikovanú 

pracovnú silu, ale ani tu sa mu zatiaľ príliš nedarí. Dôvodom môže byť jednoducho fakt, že 

nie je pre cieľovú skupinu svojich politík natoľko zaujímavé a tieto osoby majú tendenciu 

uprednostniť iné krajiny. Opäť platí, že snaha prilákať kvalifikovanú pracovnú silu nemôže 

                                                                                                                                                         
severnej Afriky v roku 2011, EÚ asistovala Taliansku v jeho postupe, ktorý bol značne represívny a vyslúžil si 

kritiku ľudsko-právnych organizácií. 
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byť úspešná, kým Nemecko nie je schopné zanalyzovať aktuálnu situáciu v tejto oblasti 

a vyvodiť z nej príslušné závery. 

Pri hľadaní faktorov ovplyvňujúcich úspešnosť imigračnej politiky by mal byť 

navyše braný do úvahy aj fakt, že prijaté politiky čelia pri implementácii spleti rôznych 

záujmov na národnej a regionálnej úrovni a ich úspešnosť môže byť obmedzená jednoducho 

tým, že aktéri, ktorým nevyhovujú, sabotujú ich implementáciu. (Joppke 2004: 384 - 385) 

Ďalším faktorom môže byť aj situácia, keď sú politiky implementované na inej úrovni, než na 

akej boli prijímané a aktérom zodpovedným za ich uvedenie do praxe jednoducho chýbajú 

potrebné kapacity. V tejto súvislosti možno spomenúť predovšetkým významnú úlohu 

regionálnych vlád v Nemecku ako aj v Taliansku. 

Celkovo teda možno povedať, že pôvodne stanovenú hypotézu je potrebné rozšíriť, 

aby bolo schopná zachytiť všetky faktory ovplyvňujúce úspešnosť imigračnej politiky. 

Ukazuje sa, že tá závisí od toho, či stanovené ciele a  opatrenia prijaté na ich napĺňanie berú 

do úvahy nielen limity dané liberálnou demokraciou, ale najmä realitou existujúcich 

imigračných tokov a spleťou postojov a záujmov rôznych aktérov zapojených v prijímaní 

a implementácii imigračných politík. 

 

7.4 Ako by mala vyzerať úspešná imigračná politika? 

Aj keď na dizajn imigračnej politiky, ktorá by dokázala plniť úspešne svoje funkcie 

s čo najmenšími „vedľajšími účinkami“, zjavne neexistuje univerzálny návod a každá krajina 

je špecifická a musí brať tieto svoje špecifiká pri tvorbe akejkoľvek politiky do úvahy, 

skúsenosti Nemecka, Švédska a Talianska nám umožňujú identifikovať isté zásady, ktorými 

by sa imigračná politika mala riadiť, ak chce byť funkčná. Nadväzujúc na závery ohľadne 

zhodnotenia platnosti Hypotézy 2 by som teraz tieto zásady rada stručne zhrnula. 

Imigračná politika má v zásade dve zložky – kontrolu vstupu na územie štátu 

a kontrolu pobytu v ňom. Tiež ju možno rozdeliť na kontrolu nelegálnej a kontrolu legálnej 

imigrácie. Ako v rámci kontroly vstupu, tak v rámci kontroly pobytu sa štát zaoberá legálnou 

aj nelegálnou imigráciou. Miera pozornosti, ktorá sa jednotlivým zložkám imigrácie venuje, 

je však rôzna. Ukazuje sa pritom, že pre efektívnu imigračnú politiku je dôležité, aby nebola 

zanedbávaná ani jedna z nich. 

Ďôležitým faktorom, ktorý vplýva na fungovanie imigračnej politiky, je miera jej 

reštriktívnosti. Príklad všetkých troch sledovaných krajín pritom naznačuje, že represívny 

prístup k imigrantom a imigrácii a reštriktívnosť imigračnej politiky majú skôr 



114 

 

kontraproduktívny efekt. V rámci pobytu na území štátu tieto politiky zjavne obmedzujú 

možnosť imigrantov integrovať sa do spoločnosti tým, že ich vytláčajú na jej okraj. To sa deje 

napr. skrz pravidlá na získanie trvalého pobytu alebo občianstva, ktoré sťažujú imigrantom 

zisk dlhodobého legálneho statusu a nútia ich žiť v provizóriu. Za týchto okolností nie sú, 

prirodzene, schopní plnohodnotne sa podieľať na živote spoločnosti. Otázne z hľadiska 

úspešnosti sa ukazujú byť aj politiky, ktoré príliš obmedzujú možnosti vstupu na územie 

krajiny za iným ako turistickým účelom. Takéto opatrenia totiž v konečnom dôsledku ani tak 

neznižujú počet osôb, ktoré nakoniec na územie daného štátu prídu, ale skôr zvyšujú počet 

tých, ktorých vstup, resp. pobyt na tomto území bude nelegálny. Treba si totiž uvedomiť, že 

konkrétne politiky, ktoré štát prijíma, nemusia mať na samotné rozhodnutie migrovať zásadný 

vplyv. To sa týka predovšetkým migrácie nekvalifikovanej pracovnej sily, resp. migrácie 

pracovníkov za účelom vykonávania nekvalifikovanej práce, keďže, ako už bolo spomínané 

v texte, reálna úroveň ich kvalifikácie je často rôzna.
84

 Títo migranti sú spravidla poháňaní 

ekonomickou núdzou a vidina lepšieho zárobku je pre nich dostatočnou motiváciou. V tejto 

súvislosti zohráva významnú úlohu nielen samotná imigračná politika štátu, ale aj existencia 

priestoru pre nelegálnych pracovníkov na pracovnom trhu, tzn. dopyt po takejto práci zo 

strany zamestnávateľov ako aj rozsah a efektivita kontrol a postihov zamestnávateľov 

zamestnávajúcich ilegálnych imigrantov zo strany štátu. Ukazuje sa teda, že problém 

s ilegálnou imigráciou si štáty do značnej miery vytvárajú aj samé, a to tým, že reštriktívnymi 

politikami tlačia imigrantov do ilegality. To následne ďalej znižuje ich možnosť tieto osoby 

kontrolovať, keď sa už nachádzajú ne území štátu, keďže kým nie sú odhalené, úrady o nich 

nemajú žiadne informácie. 

Zdá sa preto, že racionálnejším spôsobom, ako sa vyrovnať s imigráciou, je 

akceptovať charakter imigračných tokov, ktorým krajina čelí a pracovať s ním. Ak štát 

s existujúcou situáciou v tejto oblasti nie je spokojný a chce ju zmeniť, vhodnejšie než 

prijímanie reštriktívnych politík je snažiť sa odstrániť príčiny, ktoré tento druh imigrácie 

spôsobujú. Samozrejme, veľká časť imigrácie z tretích krajín je vyvolaná tamojšou 

hospodárskou situáciou, čo je faktor, ktorý nie je ľahké ovplyvniť a rozvojová pomoc má 

v tomto smere skôr obmedzený vplyv. Na druhej strane, ak sú ilegálni imigranti lákaní 

dopytom po ich práci, tak ako je to v prípade Talianska, je to práve Taliansko, ktoré má 

v rukách všetky nástroje, aby tento pull faktor odstránilo. Stále by to zjavne neviedlo 
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 Rovnako sa to, prirodzene, dotýka nútenej migrácie. Tá ale spadá skôr pod azylovú politiku štátu. 
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k úplnému zastaveniu nelegálnej imigrácie, keďže externé faktory, ktoré sú ťažšie 

ovplyvniteľné, by pôsobili aj naďalej, no možno predpokladať, že by to zaistilo jej výrazné 

obmedzenie. Spôsobom, ako obmedziť rozsiahle zamestnávanie nelegálnych imigrantov, 

môže byť aj liberalizácia politiky pracovnej imigrácie. V takom prípade majú zamestnávatelia 

dostatočný priestor na to, aby získali potrebných pracovníkov legálne a nie sú nútení siahať 

po ilegálnych imigrantoch.  

Nie je to teda len imigračná politika ako taká, čo zohráva úlohu pri manažmente 

imigrácie a predovšetkým pri prilákaní požadovaných pracovníkov. Ukazuje sa, že významný 

vplyv má aj politika zamestnanosti či sociálny systém ako aj kultúra a mentalita obyvateľstva, 

resp. to, ako sú krajina a jej obyvatelia vnímaní  navonok. Nie všetky tieto faktory je štát 

schopný ovplyvniť, no často ani v oblastiach, kde túto možnosť má, nepostupuje efektívne. 

Ako ukazuje prípad Nemecka, ani programy smerované špeciálne na kvalifikovaných 

pracovníkov nemusia nutne priniesť želaný efekt. Úlohu tu môže zohrávať prostý fakt, že 

Nemecko pre tento druh pracovníkov nie je lákavou destináciou ako aj to, že nastavenie 

existujúcich programov pre nich nie je dostatočne príťažlivé. 

Fakt, že štáty majú právo a zároveň povinnosť kontrolovať pohyb na svojom území, 

je ťažko spochybniteľný. Imigračná politika rozhodne má aj svoj bezpečnostný aspekt, aj keď 

ten je niekedy akcentovaný až príliš. Problémom však je, keď je redukovaná na kontrolu 

imigračných tokov. Manažment imigrácie totiž nemôže fungovať, ak popri kontrole nezahŕňa 

aj politiky, ktorých cieľom je vytvoriť a upraviť podmienky fungovania imigrantov v krajine. 

Tieto dve zložky musia byť v rovnováhe a prílišný dôraz na represívnu funkciu imigračnej 

politiky neumožňuje, aby táto úspešne zabezpečovala manažment imigrácie. 
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ZÁVER 

 

V tejto práci som sa venovala vývoju imigračných politík Nemecka, Švédska 

a Talianska po roku 2000. Na základe ich porovnania som sa pokúsila určiť faktory, ktoré 

ovplyvňujú tvorbu a výslednú podobu imigračnej politiky, pričom som pozornosť venovala aj 

imigračnej politike EÚ a efektu europeizácie národných imigračných politík. Ďalšími 

faktormi, ktorých vplyv na imigračnú politiku štátov som skúmala, boli definícia národnej 

identity, definícia občianstva, liberálna ústava, rozsah štátu blahobytu, záujmové skupiny, 

verejná mienka, integračná politika a stav integrácie imigrantov, situácia na trhu práce 

a rozsah a typ imigrácie. Na základe poznatkov o tvorbe a vývoji imigračných politík troch 

sledovaných štátov som sa následne zamerala na otázku, čo determinuje úspešnosť imigračnej 

politiky a akými zásadami by sa jej tvorba mala riadiť. Tu som porovnávala stanovené ciele 

s výsledkami prijímaných politík. Tri zvolené štáty predstavujú reprezentatívnu vzorku 

imigračných politík krajín EÚ, resp. reprezentatívnu vzorku tých členských štátov, ktoré 

možno označiť za krajiny imigrácie (tzn. že imigrácia v nich prevyšuje emigráciu). To 

umožňuje vztiahnuť získané závery nielen na tieto tri štáty, ale do istej miery aj všeobecne na 

imigračné politiky štátov EÚ. 

V úvode práce som si stanovila dve hypotézy, ktoré som sa následne pokúsila overiť. 

Hypotéza 1 znela: Europeizácia imigračnej politiky vedie k tomu, že politiky jednotlivých 

štátov sa navzájom približujú, no napriek tomu pretrvávajú rozdiely spôsobené špecifikami 

jednotlivých krajín. Spôsob, akým štát pristupuje k otázke imigrácie je pritom zásadnou 

mierou ovplyvnený nemateriálnymi faktormi, predovšetkým jeho chápaním vlastnej národnej 

identity a definíciou občianstva. Porovnaním hodnôt jednotlivých premenných v troch 

sledovaných prípadoch ako aj imigračných politík týchto štátov som dospela k záveru, že 

europeizácia skutočne je faktorom vedúcim k zbližovaniu imigračných politík členských 

štátov. Na druhej strane, aj keď dochádza k prijímaniu analogických legislatívnych opatrení, 

vlastný charakter imigračných politík jednotlivých štátov zostáva odlišný. Vylúčiac 

premenné, v ktorých sú si Nemecko, Švédsko a Taliansko podobné, ako možné príčiny sa 

skutočne zdá, že táto situácia je spôsobená identitárnymi faktormi, teda odlišným vnímaním 

národnej identity a občianstva troma sledovanými štátmi. Miera otvorenosti ich politík v tejto 

oblasti totiž korešponduje s charakterom ich imigračných politík ako celku. Ukázalo sa však, 

že okrem týchto dvoch faktorov vplýva na imigračnú politiku aj rozsah a charakter sociálneho 

štátu v danej krajine, pričom úlohu tu zohrávajú skôr jeho kvalitatívne ako kvantitatívne 
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charakteristiky. Opomenúť nemožno ani samotný charakter imigrácie, ktorej štáty čelia, 

keďže imigračné politiky naň vo veľkej miere reagujú. Skúmaním imigračných politík troch 

štátov som navyše zistila, že ďalším faktorom, ktorý ovplyvňuje ich charakter a pôvodne 

nebol braný do úvahy, je sekuritizácia imigrácie ako témy. Tento faktor však nezapríčiňuje 

rozdiely medzi politikami a miera, v akej sa prejavuje, v zásade zodpovedá ich celkovému 

charakteru. Každopádne je napriek pretrvávajúcim rozdielom nutné zdôrazniť, že trendom je 

jednoznačne zbližovanie imigračných politík členských štátov EÚ v čase. Zbližovanie ale 

neznamená identickosť týchto politík a s najväčšou pravdepodobnosťou ešte dlhú dobu ani 

znamenať nebude. 

Druhá hypotéza, ktorú som v rámci práve overovala, bola: Úspešnosť imigračnej 

politiky závisí do veľkej miery od toho, či stanovené ciele zohľadňujú limity liberálnej 

demokracie a liberálneho štátu vôbec. Dnešný národný štát nie je schopný kontrolovať všetok 

pohyb na svojom území a výrazne ovplyvniť tak globálny jav, akým je migrácia. Navyše, z 

faktu, že sa jedná o liberálny štát, vyplývajú aj určité záväzky a predpokladané správanie, 

najmä v súvislosti s dodržiavaním ľudských práv. Ako sa ukázalo, vymedzenie obsiahnuté 

v tejto hypotéze bolo pomerne úzke a nepostihovalo problematiku determinantov úspešnosti 

imigračnej politiky v celej šírke. Vhodnejšie ako hovoriť výlučne o cieľoch sa javí hovoriť 

o cieľoch a prijímaných opatreniach, ktoré musia okrem limitov liberálnej demokracie brať do 

úvahy aj existujúce imigračné toky, ktorým krajina čelí. Ďalším dôležitým faktorom 

ovplyvňujúcim úspešnosť imigračnej politiky sú záujmy rôznych aktérov, ktorí ovplyvňujú 

prijímanie a implementáciu týchto politík. Nadväzujúc na tieto závery som načrtla zásady, 

ktorými by sa štát mal pri tvorbe imigračnej politiky riadiť. Zrejme najdôležitejším 

princípom, ktorý dokazujú aj skúsenosti Nemecka, Švédska a Talianska, je, že prehnaná 

reštriktívnosť imigračnej politiky je vo výsledku kontraproduktívna a spravidla nevedie 

k obmedzeniu imigrácie. Skôr môže mať za následok nárast ilegálnej imigrácie, čo 

v konečnom dôsledku znižuje možnosť štátu kontrolovať pohyb na svojom území 

a podmieňuje len ďalší nárast reštriktívnosti. Takto sa imigračné politiky dostávajú do 

začarovaného kruhu, kedy je štát samotný čiastočne zodpovedný za charakter imigrácie, proti 

ktorému bojuje. Ako omnoho zmysluplnejší prístup sa preto javí akceptácia charakteru 

imigračných tokov, ktorým štát čelí a práca s nimi. To, že Nemecko do roku 2004 odmietalo, 

že je krajinou imigrácie, k jej zastaveniu neviedlo. Rovnako neviedlo k zníženiu počtu 

imigrantov prichádzajúcich do Talianska to, že uplatňuje reštriktívny systém kvót pre 

pracovnú imigráciu. Jediným efektom týchto politík je, že štát sa sám oberá o možnosť 
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imigráciu efektívne riadiť a kontrolovať. Nesmie pritom zabúdať na to, že imigráciu 

ovplyvňujú aj ďalšie politiky ako sociálna a pracovná politika. Aj tieto teda musia byť tvorené 

s ohľadom na ciele imigračnej politiky. Napr. efektívna kontrola zamestnávateľov 

a postihovanie tých, ktorí zamestnávajú pracovníkov bez príslušných povolení, je významným 

nástrojom boja proti nelegálnej imigrácii. V neposlednom rade je tiež dôležité, aby bola 

imigračná politika vyvážená a aby bola rovnaká pozornosť venovaná legálnej i ilegálnej 

imigrácii ako aj možnostiam na usadenie sa prichádzajúcich imigrantov. Príliš reštriktívne 

politiky v tejto oblasti sa môžu štátu opäť vypomstiť, keďže fungujú ako inhibítor pre úspešnú 

integráciu imigrantov. 

Je zrejmé, že imigračná politika bude v budúcnosti ďalej získavať na dôležitosti. A to 

stále viac aj na úrovni EÚ. Existencia schengenského priestoru a voľný pohyb osôb v rámci 

EÚ sú totiž faktormi, ktoré podmieňujú potrebu spolupráce v oblasti politík upravujúcich 

vstup na územie Únie. S tým súvisí aj spoločný postup v boji proti nelegálnej imigrácii. Sú to 

práve tieto oblasti, kde došlo doposiaľ k najvýraznejšiemu pokroku v spolupráci 

a pokračovanie tohto trendu možno očakávať aj naďalej. Naopak, v oblasti manažmentu 

legálnej imigrácie k tak výraznému pokroku v rámci kooperácie nedošlo. Popri harmonizácii 

v oblasti zjednotenia rodín je tu modrá karta EÚ pre kvalifikovanú pracovnú silu, no 

perspektíva na reguláciu pracovnej imigrácie ako takej nie je príliš priaznivá. Tu sú prístupy 

štátov natoľko odlišné, že harmonizácia by bola značne problematická. Navyše, je to práve 

táto oblasť, ktorú štáty považujú za zásadnú z hľadiska kontroly imigrácie. Zatiaľ čo spoločný 

postup v boji proti nelegálnej imigrácii má z pohľadu štátov značnú logiku, neexistencia 

vnútorných hraníc Únie nie je faktorom, ktorý by sám o sebe vytvoril tlak na spoločný postup 

pri kontrole legálnej imigrácie. Na druhej strane, z dlhodobého hľadiska možno pozorovať, že 

na úrovni EÚ dochádza k neustálemu prehlbovaniu integrácie, preto sa dá predpokladať, že 

v konečnom dôsledku sa európska imigračná politika rozšíri na všetky oblasti pokrývané 

národnými politikami. Je ale zjavné, že pôjde skôr o dlhodobý proces. 

Poznatky a informácie získané o vplyve EÚ na imigračné politiky Nemecka, Švédska 

a Talianska poskytujú možnosť zamyslieť sa nad tým, kde sú momentálne hranice 

komunitarizácie imigračných politík a vplyvu EÚ na národné politiky vôbec, aj keď 

s obmedzenou možnosťou zovšeobecnenia. Nemecko, Švédsko a Taliansko sú všetko štáty 

s pomerne rozvinutou imigračnou politikou, je ale otázne, aký vplyv má europeizácia na 

imigračné politiky štátov, pri ktorých to tak nie je. Logickým predpokladom by bolo, že čím 

menej je daná politika na národnej úrovni rozvinutá a ukotvená, tým viac bude ovplyvnená 
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politikami prijímanými v danej oblasti na úrovni EÚ. Tri sledované krajiny ale zároveň 

dokazujú, že schopnosť EÚ ovplyvniť politiky členských štátov môže byť limitovaná 

vnímaním a prístupom k imigrácii na národnej úrovni, teda predovšetkým identitárnymi 

faktormi. Možno pritom predpokladať, že tu zohráva úlohu charakter imigračnej politiky ako 

politiky úzko spätej s vnímaním národnej identity a štátnej suverenity. 

Téma práce ponúka priestor na ďalší výskum. Ako som už spomínala, na základe 

troch vybraných prípadov je možné zovšeobecňovať, do akej miery je EÚ schopná reálne 

ovplyvňovať (imigračné) politiky členských štátov, len v obmedzenej miere. Za týmto účelom 

by bolo potrebné zaoberať sa rozsiahlejšou vzorkou členských štátov, predovšetkým by bolo 

vhodné zahrnúť do skúmanej vzorky aj zástupcov členských štátov, ktoré vstúpili do Únie 

v rokoch 2004 a 2007. To by umožnilo získať skutočne komplexný pohľad na situáciu 

v rámci EÚ. Tiež by bolo zaujímavé porovnať prístup k imigrácii krajín ako Nemecko, 

Švédsko a Taliansko, kde imigrácia presahuje emigráciu a krajín, kde je to naopak. Rovnako 

by mohlo byť prínosné rozšíriť výskum o krajiny, ktoré sa od Nemecka, Švédska a Talianska 

líšia aj v premenných, kde tieto tri krajiny nadobúdajú podobné hodnoty, čo by umožnilo 

presnejšie určiť vplyv týchto faktorov na tvorbu imigračnej politiky. 

Pri interpretácii výsledkov práce, samozrejme, nemožno prehliadnuť ani limity 

a obmedzenia, ktorým čelí. Sociálna realita je veľmi komplexná, a preto nie je možné vylúčiť, 

že nezávislé premenné, ktoré som v práci použila, nepredstavujú definitívny výpočet faktorov 

ovplyvňujúcich tvorbu imigračnej politiky. Tomuto riziku som sa snažila predísť voľbou 

premenných, ktoré pokrývajú širokú škálu sociálnej reality a ktorých voľba bola založená na 

štúdiu relevantnej literatúry, no, prirodzene, to, že existujú ďalšie faktory ovplyvňujúce 

imigračnú politiku, nemožno vylúčiť s absolútnou istotou. Ďalšie riziko mohlo plynúť z faktu, 

že som pracovala so sekundárnymi dátami, nemala som teda priamy vplyv na ich zber, čo 

vždy predstavuje riziko z hľadiska vedeckosti použitých metód. Z tohto dôvodu som 

využívala dáta z renomovaných zdrojov – či už oficiálne vládne štatistiky, informácie 

produkované Eurostatom či OECD alebo rešpektovanými mimovládnymi organizáciami ako 

German Marshall Fund. Taktiež som sa pri porovnávaní snažila, pokiaľ to bolo možné, čerpať 

dáta o všetkých štátoch z toho istého zdroja, aby som zaistila, že použitá metodológia na ich 

získanie bolo totožná. Ako som spomínala už v texte, platnosť záverov hypotézy 1 je do istej 

miery limitovaná faktom, že štáty čelia odlišnému charakteru imigrácie a nie je možné určiť, 

ako by sa charakter ich imigračných politík na škále liberálny – reštriktívny premenil, ak by 

došlo k zmene v rámci tejto premennej. V neposlednom rade je nutné podotknúť, že analýza 



120 

 

imigračných politík sledovaných štátov by bola rozhodne obohatená zahrnutím rozhovorov 

s aktérmi ovplyvňujúcich tvorbu imigračnej politiky vo všetkých troch štátov ako aj 

uskutočnením vlastného výskumu verejnej mienky, ktorý by porovnal postoje obyvateľov 

Nemecka, Švédska a Talianska k imigrácii. Výskum tohto rozsahu je ale mimo možností 

diplomovej práce, preto predstavuje tento bod na jednej strane limitáciu a na strane druhej 

možnosť pre ďalší výskum. 
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SUMMARY 

 

The thesis deals with the topic of immigration policies of member states of the 

European Union. Specifically, it looks at the policies of Germany, Italy and Sweden in order 

to determine, which factors are crucial in structuring an immigration policy of a state. Using 

method of comparative case study, two hypotheses are tested to answer this question. 

Hypothesis 1 reads as follows: (1) The Europeanization of immigration policy leads to 

national policies getting more similar to each other, yet still differences remain that are 

caused by the particularities of each country. The way a state approaches the issue of 

immigration is to a substantial degree influenced by non-material factors, especially its 

understanding of the definition of its own national identity and citizenship. To test its validity 

values of ten independent variables are compared among three states. These are: 

Europeanization and immigration policy of the EU, definition of national identity, definition 

of citizenship, size of the welfare state, interest groups, liberal constitution, public opinion, 

situation on the job market and range and character of immigration. Besides, immigration 

policies of the three countries, i.e. dependent variable, are compared as well. Second 

hypothesis is concerned with the factors influencing success of an immigration policy. It 

presupposes that: Success of an immigration policy largely depends on whether its objectives 

take into account limits of liberal democracy and liberal state in general. Nowadays the 

nation state is not able to control all the movement on its territory and thus significantly affect 

such a global phenomenon as migration. Moreover, status of a liberal state implies certain 

commitments and expected behaviour, particularly in relation to human rights. Dependent 

variable here is the success of an immigration policy. Independent variable is the goals of this 

policy. Comparison of the objectives of each of three states’ policies with emphasis on their 

respect towards limitations of liberal democracy vis-à-vis success of individual policies will 

provide an assessment of the validity of Hypothesis 2. 

The first chapter is concerned with the immigration policy of the European Union. It 

traces its beginnings back to 1957 and first steps in introduction of free movement of persons 

within the borders of European Economic Community. Though immigration policy was not 

considered to be an easy or even likely sphere for more intense cooperation at the EU level, 

adoption of Schengen Agreement is identified as the milestone in this regard as it inevitably 

brought about the need for member states to cooperate in area of border control. That includes 

also control of people from third countries, who are to be allowed to enter the territory of EU. 
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After brief overview of legislative framing of EU immigration policy, particular acts and 

policies are mentioned. These are divided into two groups – policies regarding illegal 

immigration and policies regarding legal immigration. It seems to be clear that cooperation in 

the former area is tighter, however, there have been some significant policies adopted in both 

areas and overall, it can be said that communitarization of this area is certainly moving 

forward. Important aspect to be mentioned is extensive cooperation with third countries in this 

area through which the EU externalizes some of its responsibility for immigration control on 

its partners. 

Following three chapters centre around Germany, Sweden and Italy and their 

immigration policies; with particular focus on developments after year 2000. Each chapter 

starts with analysis of the situation of the given country in regard to independent variables 

defined above. Afterwards, the text deals with the immigration policy of concerned state. The 

overview of German immigration policy shows incoherence to be one of its defining features. 

At the same time, Germany has clearly experienced a transformation of its immigration policy 

after 2000 with new citizenship law adopted in 2000 followed by new law regulating 

immigration from 2005. These legislative changes marked an effort to transition from an 

ethnic definition of a nation to a more civic one; nevertheless, only with partial success. 

Besides the fight against illegal immigration, the effort to attract qualified employees from 

abroad takes the lead, though so far, it has not really been successful. Germany has also 

implemented all main EU directives in area of immigration policy and Europeanization has 

clearly left a mark on its policy.  

Sweden is often seen as one of the most liberal countries in Europe, if not the most 

liberal and that concerns also its immigrations policy. This underwent a major reform in 2008. 

Swedish immigration policy is now guided by market demands, i.e. demands of employers, 

who are able to determine how many foreign workers they need. Thanks to its geographical 

location and rather strict regulation of labour market Sweden does not fight with such an 

amount of illegal immigration as Germany does (in absolute as well as in relative terms). 

Specific about Sweden is central position of policy regarding refugees and asylum seekers. 

Sweden has also implemented most of the EU legislative acts in this area, though some were 

implemented after the original deadline and implementation of others is still pending. In some 

instances such as the directive concerning family reunification it went even further than the 

original act and granted right to family reunification also to family members not mentioned in 

the directive.  
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While Sweden is seen as the most liberal, Italy, on the other hand, is considered to be 

quite the opposite. Immigration is there perceived largely as a matter of security, even more 

than in other two states. That is obviously connected with the fact that the country faces 

illegal immigration of large extent. Still, it seems to be the case that this situation is to great 

degree caused by Italian immigration policy itself as it regulates labour immigration through a 

system of quotas that do not reflect real needs of labour market. Efforts to deal with this 

situation through several waves of regularizations proved to be unsuccessful in decreasing the 

amount of illegally-staying persons in the long run. Moreover, the need for repeated 

regularizations clearly points to the fact that the problem of Italian immigration policy is 

structural. Italy has caught attention also because of its repressive approach to people coming 

from north-African countries via Mediterranean Sea, especially during so called Arab Spring. 

Having looked at the situation in three countries separately, next chapter brings 

comparison of them. Firstly, it compares values of independent variables as well as the 

immigration policies themselves, i.e. the dependent variable. Afterwards it draws a conclusion 

regarding validity of Hypothesis 1. Based on the evidence presented, Hypothesis 1 can be 

seen as valid. Definition of national identity and citizenship really shine to be crucial factors 

influencing immigration policy of a state. Nevertheless, character of the welfare state as well 

as of the immigration flows that the country has to face play a role as well. Besides, it was 

also realized that securitization of immigration policy is another independent variable 

affecting immigration policy that failed to be mentioned in original set of variables. 

To test the second hypothesis, first goals of immigration policies of Germany, 

Sweden and Italy are looked at. These are indeed not that much different. It seems to be the 

case that every state follows basically two objectives – efficient management of labour 

immigration combined with limitation of irregular immigration. However, as comparison of 

success of immigration policies of three states shows, even though the objectives may be 

largely alike, the extent to which policies of states are successful differs. Therefore, it is 

appropriate to widen the original hypothesis. It is not only goals of the policy that have to be 

compatible with limitations stemming from liberal constitution; it is adopted measures as 

well. Moreover, liberal constitution is not the only limitation put upon immigration policies. 

Their goals and measures have to consider the actual character of immigration flows as well 

as tangle of interests involved in creation and implementation of adopted policies. 

To sum up, there is clearly a process of convergence of immigration policies of states 

happening within the EU. This is caused by the fact that absence of internal borders among 
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member states and free movement of persons within the EU bring about a need for states to 

coordinate their policies and to cooperate. Decisions of one state in matters of immigration 

may significantly influence all the others and that is why the coordination gains on 

importance. To make this cooperation more efficient, it is mostly exercised on communitarian 

level. Harmonisation of policies of member states is here ensured not only via cooperation, 

e.g. in area of illegal immigration, but also via adoption of directives regulating matters of 

immigration policy that states are bound to implement into their own legislation. However, as 

the example of Germany, Sweden and Italy shows, development of European immigration 

policy and Europeanization are still not able to ensure absolute likeness of member states´ 

immigration policies and many differences remain. These can be seen especially in the overall 

character of immigration policy, approach towards immigrants and conceptualization of 

immigration. These areas are largely influenced by non-material factors such as national 

identity or citizenship definition. These factors are then responsible for the fact that 

immigration policies of EU member states preserve their particular character; even though 

many legislative norms are analogical. 
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PRÍLOHY 

 

PRÍLOHA 1: TABUĽKY 

 

Tabuľka 1: Od vstupov k výstupom politiky: Faktory a trendy 

Vstupné faktory 

a aktéri 

Inštitucionálne 

filtre 
Politické voľby 

Obmedzenia 

implementácie 

politiky 

Výstupy politiky 

Požiadavky zo 
strany práce  

(Zamestnávatelia/ 
Zamestnanci) 

Inštitúcie 
pracovného trhu 

a systém vzťahov 
v rámci priemyslu 

Nábor pracovnej 
sily mimo dohľadu 

verejnosti 

Atraktivita 
ekonomiky 

Nárast ilegálnej 
migrácie 

Verejná mienka 
(politické strany, 

médiá) 

Volebné 
a stranícke 

systémy, rozsah 
extrémnej 

pravice, typ vlády 

Presun na úroveň 
EÚ 

Väzby medzi 
imigrantmi 
a cieľovými 
krajinami 

Nárast dočasnej 
pracovnej 

migrácie a vnútro-
firemných 
transferov 

Liberálne právne 
normy (súdy, 
mimovládne 
organizácie, 

úrady) 

Kultúra protestu, 
súdny systém 

Externalizácia 
kontroly smerom 
k tretím stranám 

Ochota 
neštátnych 

aktérov podriadiť 
sa 

Zjednotenie rodín 
a azyl zostávajú 

hlavnými 
právnymi 

kategóriami so 
značnými 

odlišnosťami 
medzi 

jednotlivými 
krajinami 

Zdroj: Guiraudon 2005 citované v Giraudon, Lahav eds. 2006: 10 (preklad z angličtiny 

autorka) 

 

Tabuľka 2: Úrovne a aktéri v rozšírenej oblasti vytvárania migračnej politiky 

Úrovne politiky Politické vstupy 
Rozvinutie/ 

Rozšírenie 
Implementácia 

Domáca 

Verejná mienka 
Médiá 

Extrémne pravicová 
a stranícka politika 

Organizované záujmy 
Elity 

Národné legislatívy 
Súdy 

Ministerstvá vnútra 
Ministerstvá 

spravodlivosti 
Ministerstvá sociálnych 

vecí 
Ministerstvá práce 

Byrokracie 
Verejnosť 

Zákon 
Občianska spoločnosť 

Medzinárodná/ 
Transvládna 

Národné byrokracie 
Transnacionálne loby 

a mimovládne 
organizácie 

Medzinárodné 
organizácie 

Globálna komisia 
EÚ 

Schengen 
Regionálne 

konzultačné procesy 

Ďalšie krajiny 
Konzuláty (vízová 

politika) 
Lodní a cestní 
prepravcovia 

Cestovné agentúry 
Letecké spoločnosti 

Bezpečnostné 



 

 

agentúry 

Miestna 

Občianska spoločnosť 
Cirkvi 

Verejná mienka 
Mimovládne 
organizácie 

Zamestnávatelia 
Sponzori 
Rodiny 

Miestni politici 

 

Väzenské ústavy 
Starostovia 

Školy/ univerzity 
Zdravotná starostlivosť 

Detenčné strediská 
Zamestnávatelia 

Sponzori 
Rodiny 
Hotely 
Polícia 

Sociálne služby 

Zdroj: Guiraudon, Lahav 2000 citované v Giraudon, Lahav eds. 2006: 11 (preklad 

z angličtiny autorka) 

 

Tabuľka 11: Percento respondentov, ktorí majú obavy z legálnej imigrácie 

% respondentov, ktorí majú obavy z legálnej imigrácie 
 

Nemecko Taliansko 

 
2008 25% 23% 

 
2009 28% 21% 

 
2010 29% 26% 

 
2011 25% 23% 

Zdroj: German Marshall Fund of the US 2011, German Marshall Fund of the US 2009 

 

Tabuľka 12: Percento respondentov, ktorí majú obavy z ilegálnej imigrácie 

% respondentov, ktorí majú obavy z ilegálnej 

imigrácie  
Nemecko Taliansko 

 
2008 66% 86% 

 
2009 63% 81% 

 
2010 57% 82% 

 
2011 56% 80% 

Zdroj: German Marshall Fund of the US 2011, German Marshall Fund of the US 2009 

 

Tabuľka 13: Krajina by mala umožniť príchod väčšiemu množstvu vzdelaných 

imigrantov 

Krajina by mala umožniť príchod 

väčšiemu množstvu vzdelaných 

imigrantov (2011) 
 

Nemecko Taliansko 

 
Súhlasím 69% 64% 

 
Nesúhlasím 29% 32% 

Zdroj: German Marshall Fund of the US 2011 

 



 

 

Tabuľka 14: Krajina by mala umožniť príchod väčšiemu množstvu nevzdelaných 

imigrantov 

Krajina by mala umožniť príchod 

väčšiemu množstvu nevzdelaných 

imigrantov (2011) 
 

Nemecko Taliansko 

 
Súhlasím 22% 41% 

 
Nesúhlasím 74% 54% 

Zdroj: German Marshall Fund of the US 2011 

 

Tabuľka 15: Legálnym pracovným imigrantom by malo byť umožnené zostať v krajine 

natrvalo 

Legálnym pracovným imigrantom by malo byť 

umožnené zostať v krajine natrvalo  
Nemecko Taliansko 

 
2008 66% 71% 

 
2009 65% 68% 

 
2010 67% 62% 

 
2011 72% 60% 

Zdroj: German Marshall Fund of the US 2011, German Marshall Fund of the US 2009 

 

Tabuľka 16: Ilegálni imigranti, ktorí sú v súčasnosti v krajine, by mali dostať možnosť 

zostať 

Ilegálni imigranti, ktorí sú v súčasnosti v krajine, 

by mali dostať možnosť zostať  
Nemecko Taliansko 

 
2008 45% 27% 

 
2009 52% 36% 

 
2010 50% 26% 

 
2011 50% 28% 

Zdroj: German Marshall Fund of the US 2011, German Marshall Fund of the US 2009 

 

Tabuľka 17: Imigranti berú prácu domácim pracovníkom 

Imigranti berú prácu domácim pracovníkom 
 

Nemecko Taliansko 

 
2008 28% 27% 

 
2009 30% 23% 

 
2010 26% 29% 

 
2011 23% 30% 

Zdroj: German Marshall Fund of the US 2011, German Marshall Fund of the US 2009 

 



 

 

Tabuľka 18: Imigranti spôsobujú znižovanie miezd pre domácich obyvateľov 

Imigranti spôsobujú znižovanie miezd pre 

domácich obyvateľov  
Nemecko Taliansko 

 
2009 42% 38% 

 
2010 38% 44% 

 
2011 39% 42% 

Zdroj: German Marshall Fund of the US 2011 

 

Tabuľka 19: Imigranti sú príťažou pre sociálny systém 

Imigranti sú príťažou pre sociálny systém 
 

Nemecko Taliansko 

 2011 46% 51% 

Zdroj: German Marshall Fund of the US 2011 

 

Tabuľka 20: Ako by ste zhodnotili prácu vlády v oblasti imigračnej politiky? 

Ako by ste zhodnotili prácu vlády v oblasti 

imigračnej politiky (2011)  
Nemecko Taliansko 

 
ako dobrú 38% 12% 

 
ako zlú 55% 83% 

Zdroj: German Marshall Fund of the US 2011 

 

Tabuľka 21: Mala by o imigračnej politike rozhodovať národná vláda alebo EÚ? 

Mala by o imigračnej politike rozhodovať 

národná vláda alebo EÚ?  
Nemecko Taliansko 

2010 národná vláda 68% 45% 

 
EÚ 27% 47% 

2011 národná vláda 59% 33% 

 
EÚ 35% 60% 

Zdroj: German Marshall Fund of the US 2011 

 

Tabuľka 22: Vidíte imigráciu viac ako problém alebo ako príležitosť pre (KRAJINA)? 

Vidíte imigráciu viac ako problém alebo ako 

príležitosť pre (KRAJINA)?  
Nemecko Taliansko 

2008 príležitosť 52% 36% 

 
problém 39% 45% 

 
oboje 4% 13% 

2009 príležitosť 48% 32% 

 
problém 44% 49% 

 
oboje 4% 13% 



 

 

2010 príležitosť 50% 31% 

 
problém 44% 45% 

 
oboje 3% 16% 

2011 príležitosť 50% 28% 

 problém 43% 48% 

 oboje 3% 18% 

Zdroj: German Marshall Fund of the US 2011, German Marshall Fund of the US 2009 

 

Tabuľka 23: Legálni imigranti by mali mať rovnaké politické práva ako občania 

Legálni imigranti by mali mať rovnaké politické 

práva ako občania  
Nemecko Taliansko 

 2008 48% 60% 

  2009 50% 57% 

Zdroj: German Marshall Fund of the US 2011, German Marshall Fund of the US 2009 

 

Tabuľka 24: Legálni imigranti by mali mať rovnaký prístup k sociálnym službám ako 

občania 

Legálni imigranti by mali mať rovnaký prístup k 

sociálnym službám ako občania  
Nemecko Taliansko 

 2008 65% 90% 

  2009 63% 87% 

Zdroj: German Marshall Fund of the US 2011, German Marshall Fund of the US 2009 
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1. Popis problému 

 

Fenomén migrácie bol v Európe prítomný odjakživa. No zatiaľ čo dlhú dobu bola 

skôr kontinentom emigrantov, predovšetkým po druhej svetovej vojne sa štáty západnej 

Európy stávali stále častejšie cieľom prisťahovalcov z rôznych častí sveta. Spočiatku v zásade 

predpokladali, že po tom čo zahraniční pracovníci prispejú k rozvoju ich ekonomiky, vrátia sa 

do krajín pôvodu. Tým pádom sa hlbšie nezamýšľali napr. nad rozvojom integračných politík. 

V tejto súvislosti je výstižný známy citát švajčiarskeho spisovateľa Maxa Frischa: „We asked 

for workers but human beings came“.
85

 (Brettell, Hollifield 2000: 149) Postupný nárast počtu 

imigrantov a ich usadzovanie sa v kombinácii s hospodárskou recesiou však viedli k mnohým 

problémom a v neposlednom rade aj k posilneniu anti-imigrantských nálad v spoločnosti. 

V západoeurópskych štátoch nastáva tzv. duálna kríza, ktorá sa prejavuje krízou štátu 

blahobytu a zároveň krízou národa, čo jednotlivé štáty prinútilo, aby hľadali novú koncepciu 

pre svoje politiky. (Castles et al. 2006: 4 – 6)  

Prílev imigrantov však neustáva, skôr naopak.
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 Navyše sa stále výraznejšie 

prejavujú aj problémy súvisiace s neúspešnou integráciou prisťahovalcov. Európa sa tak ocitá 

v paradoxnej situácii, keď členské štáty síce odstraňujú hranice a bariéry medzi sebou, no 

zároveň kladú stále väčšie prekážky tým, ktorí prichádzajú do EÚ z tretích krajín. Keď pritom 

vezmeme do úvahy, že rozdiely medzi vyspelými štátmi a zvyškom sveta sa neustále zväčšujú 

a zatiaľ čo vyspelé krajiny, štáty EÚ nevynímajúc, trápi demografická kríza, kým mnohé 

rozvojové krajiny majú problémy s populačnou explóziou, nie je budovanie „pevnosti 

Európa“ dlhodobo udržateľné. Je totiž otázkou, do akej miery sú dnes štáty schopné efektívne 

kontrolovať svoje hranice a či je vôbec národný štát schopný bojovať s tak globálnym 

fenoménom, ako je migrácia. Navyše, ak vezmeme do úvahy, že všetky štáty EÚ sa označujú 

za liberálne demokracie, implikuje to aj isté hodnoty, ktoré by mali vyznávať. 

Imigrácia by pritom mohla byť prirodzenou odpoveďou na niektoré problémy, 

ktorým Európa čelí, obzvlášť v súvislosti s už spomínanou demografickou krízou 

a medzerami na trhu práce. Na to je však potrebné, aby imigračná politika jednotlivých štátov 

a EÚ ako takej zodpovedala ich skutočným potrebám. Keďže EÚ je priestorom s voľným 

pohybom osôb a imigračná politika sa stále výraznejšie europeizuje, je dôležité zamerať sa 

nielen na politiky jednotlivých štátov, ale aj na politiku EÚ ako takej a na to, akým spôsobom 
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 V preklade: Chceli sme robotníkov, ale prišli ľudské bytosti. (preklad autorka) 
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 Vo všetkých krajinách západnej Európy (EÚ-15 a EFTA) zostal objem prichádzajúcich migrantov za roky 

1995 – 2004 viac-menej konštantný, resp. došlo k jeho nárastu. (Coucil of Europe 2006) 



 

 

na ňu štáty reflektujú. Za týmto účelom som sa rozhodla pre porovnanie konkrétnych 

imigračných politík troch členských štátov EÚ – Švédska, Nemecka a Talianska od roku 2000 

do súčasnosti. 

 

2. Výskumné otázky 

 

Na základe štúdia imigračných politík jednotlivých štátov a EÚ sa pokúsim 

odpovedať na nasledujúce výskumné otázky: 

 Do akej miery vedie europeizácia imigračnej politiky k približovaniu politík členských 

štátov a do akej miery, naopak, pretrvávajú odlišnosti medzi krajinami? Ktoré faktory sú 

pri tvorbe imigračných politík kľúčové? 

o  Sú dôležitejšie materiálne alebo nemateriálne faktory?   

 Ktoré faktory vplývajú na úspešnosť jednotlivých politík (z hľadiska porovnania 

stanovených cieľov a výsledkov)? 

o Akými zásadami by sa mal štát riadiť pri vytváraní imigračnej politiky, aby táto 

v maximálnej možnej miere naplňovala ním stanovené ciele? 

 

3. Definícia kľúčových pojmov 

 

Medzinárodná migrácia – podľa definície UNESCO je medzinárodná migrácia 

chápaná ako teritoriálna relokácia osôb medzi národnými štátmi. Znamená prekročenie hraníc 

politickej jednotky na určitú minimálnu dobu. Zahŕňa pohyb utečencov, vysídlených osôb či 

ekonomických migrantov. Nepatrí sem teritoriálny pohyb, ktorý nevedie k zmene 

spoločenského ukotvenia jedinca ako napr. turizmus, rovnako ako relokácia, v rámci ktorej je 

jedinec alebo skupina viac pasívnym objektom ako napr. organizovaný transfer utečencov 

z krajiny pôvodu do bezpečnej oblasti. (UNESCO 2011) 

Migračná politika – migračná politika je súbor niekoľkých politík, ktoré sa 

zaoberajú otázkami spojenými s prisťahovalectvom. Súhrnne možno hovoriť 

o prisťahovaleckej politike. Sem patrí imigračná politika, ktorej cieľom je regulovať vstup 

a pobyt cudzincov na území daného štátu. Ďalej je jej súčasťou integračná politika, ktorá sa 

zaoberá začleňovaním imigrantov do spoločnosti za účelom zachovania jej kohézie. Ďalšou 

súčasťou migračnej politiky je azylová politika, ktorá stanovuje podmienky a postup pri 

udelení azylu. (Barša, Baršová 2005: 10 - 11) V rámci mojej práce sa zameriam primárne na 

imigračné politiky sledovaných štátov. 



 

 

Liberálna demokracia – Fareed Zakaria označuje za základné znaky liberálnej 

demokracie konanie slobodných a férových volieb, vládu zákona, deľbu moci a ochranu 

základných slobôd zhromažďovania, prejavu, viery a vlastníctva. (Zakaria 1997: 22) 

 

4. Hypotéza 

 

Hypotéza 1: Europeizácia imigračnej politiky vedie k tomu, že politiky jednotlivých 

štátov sa navzájom približujú, no napriek tomu pretrvávajú rozdiely spôsobené špecifikami 

jednotlivých krajín. Spôsob, akým štát pristupuje k otázke imigrácie je pritom zásadnou 

mierou ovplyvnený nemateriálnymi faktormi, predovšetkým jeho chápaním vlastnej národnej 

identity a definíciou občianstva. 

Závislou premennou je v tomto prípade imigračná politika. Pri jej skúmaní ma 

bude zaujímať jej formálna aj neformálna stránka, teda ako oficiálne dokumenty tak aktivity 

inštitúcií, ktoré sú za ňu zodpovedné. Zameriam sa pritom na to, či dochádza v súčasnosti (od 

roku 2000) k približovaniu alebo odďaľovaniu politík jednotlivých štátov. Ako indikátor tu 

bude slúžiť zhodnosť, resp. rozdielnosť prijímaných opatrení a používaných nástrojov ako aj 

cieľov jednotlivých politík. Keďže predpokladám, že nezávislé premenné, v ktorých štáty 

vykazujú zhodu, vedú k podobným politikám a naopak, budem následne schopná určiť, ktoré 

z nich majú kľúčový vplyv na podobu imigračnej politiky štátu. 

Na základe štúdia odbornej literatúry som zvolila nasledujúce nezávislé premenné: 

• Europeizácia, Imigračná politika EÚ – súbor právne záväzných aj nezáväzných 

aktov jednotlivých inštitúcií EÚ (predovšetkým Európskej rady, Európskej komisie, Rady 

ministrov a Európskeho parlamentu), ktoré sa dotýkajú imigračnej politiky členských štátov. 

V súvislosti s procesom europeizácie ma bude zaujímať, do akej miery došlo v sledovanom 

období k rozšíreniu právomocí EÚ v oblasti imigračnej politiky, a teda či nastal v tomto 

smere nárast alebo pokles. Predpokladám pritom, že väčšia europeizácia vedie 

k výraznejšiemu približovaniu imigračných politík. 

• Definícia národnej identity – definíciou samého seba a svojej politickej obce daný 

štát zároveň definuje, ktorých aktérov vníma ako externých a ktorých ako interných (who´s in 

and who´s out). Pri definícii národa vychádzam z kategorizácie A. Baršovej a P. Baršu, ktorí 

rozlišujú štyri ideálne typy národa na základe dvoch protikladov. Prvý protiklad – národ 

prisťahovalcov vs. národ starousadlíkov nebudem brať do úvahy, vzhľadom na to, že 

v skúmaných prípadoch sa jedná o národy starousadlíkov (sú primárne tvorené potomkami 

tých, ktorí na danom území žili pred nimi), a zameriam sa len na druhú líniu – etnicky vs. 



 

 

občiansky definovaný národ. Zatiaľ čo etnická definícia sa vyznačuje zdôrazňovaním 

spoločného pôvodu a pokrvného príslušenstva k etnickej skupine, občiansky definovaný 

národ vyzdvihuje spoločne vyznávané hodnoty a príslušnosť k inštitúciám štátu. (Barša, 

Baršová 2005: 30 – 34) To, ku ktorej skupine jednotlivé skúmané štáty patria, určím na 

základe definície národa a jeho príslušníkov prítomnej v ich právnych aktoch.  

• Definícia občianstva – rozoznávam tri základné princípy, na ktorých môže byť 

založené občianstvo – ius soli (občanom štátu je osoba narodená na území daného štátu), ius 

sanguinis (občanom štátu je osoba, ktorej rodič/ia sú občanmi daného štátu) a ius domicili 

(občianstvo je udeľované na základe dlhodobého pobytu na území štátu). Okrem toho budem 

sledovať aj podmienky jednotlivých štátov pre udelenie štátneho občianstva (napr. či a za 

akých podmienok umožňujú štáty dvojité občianstvo). Budem pritom vychádzať z príslušných 

legislatívnych aktov. Demokratický štát je taktiež charakteristický tým, že osobám na svojom 

území garantuje isté práva. Z tohto hľadiska ma bude zaujímať, akým spôsobom limitujú štáty 

prístup k právam (politickým i sociálnym) pre osoby, ktoré nie sú ich občanmi. 

• Rozsah štátu blahobytu – štát blahobytu alebo welfare state je charakteristický 

predovšetkým vysokou mierou štátneho prerozdeľovania a rozsiahlym sociálnym systémom. 

Indikátorom miery prerozdeľovania bude tzv. deň daňovej slobody, ktorý obrazne vyjadruje, 

koľko dní z roku pracujú občania len pre štát a koľko pre seba (závisí teda od miery daňového 

zaťaženia). Indikátorom rozsahu sociálneho systému bude alokácia rozpočtových 

prostriedkov na túto oblasť na jedného obyvateľa. 

• Záujmové skupiny sú „dobrovoľne utvárané sociálne jednotky (...), ktoré sa snažia 

uskutočniť individuálne, materiálne a ideové záujmy svojich členov“. (Hloušek, Kopeček eds. 

2003: 233) Pri ich štúdii sa budem zameriavať na tri druhy záujmových skupín – organizácie 

zamestnávateľov, odborové zväzy a mimovládne organizácie, ktoré sa zoberajú 

problematikou ľudských práv alebo migrácie. Ich postoje k imigrácii budem hodnotiť na 

základe ich oficiálnych výstupov (dokumentov, správ) a vyjadrení v médiách. Ich postoj môže 

byť v zásade negatívny (ak konštantne vystupujú proti imigrácii), neutrálny/nejednoznačný 

(ak nie je možné z ich prejavov určiť jasný trend alebo sa k tejto problematike vyjadrujú len 

minimálne) alebo pozitívny (v prípade, že imigráciu podporujú). 

• Liberálna ústava – odkazuje na liberálno-demokratické usporiadanie daného štátu. 

Vychádzajúc z definície liberálnej demokracie F. Zakareeu, považujem všetky tri štáty za 

štáty s liberálnou ústavou. 

• Verejná mienka – postoj verejnosti k imigrácii budem hodnotiť na základe 

reprezentatívnych výskumov verejnej mienky, pričom tento môže byť negatívny (imigráciu 



 

 

vníma pozitívne menej ako 40% obyvateľstva), neutrálny (podpora imigrácie medzi 40 až 

60%)  alebo pozitívny (imigrácia má podporu viac ako 60% obyvateľstva).  

• Integračná politika – integračná politika je súborom politík štátu, ktorá smeruje 

k začleňovaniu prisťahovalcov do spoločnosti. Pri jej skúmaní ma bude, podobne ako pri 

skúmaní imigračnej politiky, zaujímať jej formálna aj neformálna stránka, teda ako oficiálne 

dokumenty, tak aktivity inštitúcií, ktoré sú za ňu zodpovedné. 

• Situácia na trhu práce – predpokladám, že postoj krajiny k imigrácii ovplyvňuje 

aj aktuálny vývoj trhu práce, predovšetkým sa zameriam na mieru nezamestnanosti. Za 

priemernú mieru nezamestnanosti v danom období budem považovať priemer štátov EÚ +/- 

1%, za vysokú nezamestnanosť hodnoty vyššie ako priemer a za nízku nižšie hodnoty. 

• Rozsah a typ imigrácie – v rámci tejto kategórie budem sledovať množstvo 

prichádzajúcich imigrantov ako aj štruktúru migrácie – či sa jedná o dobrovoľnú alebo nútenú 

migráciu, dočasnú alebo trvalú a či migranti prichádzajú s úmyslom pracovať a ak áno, či ide 

o kvalifikovanú, alebo nekvalifikovanú pracovnú silu. 

 

Hypotéza 2: Úspešnosť imigračnej politiky závisí do veľkej miery od toho, či 

stanovené ciele zohľadňujú limity liberálnej demokracie a štátu vôbec. Dnešný národný štát 

nie je schopný kontrolovať všetok pohyb na svojom území a výrazne ovplyvniť tak globálny 

jav ako je migrácia. Navyše, z faktu, že sa jedná o liberálny štát vyplývajú aj určité záväzky 

a predpokladané správanie, najmä v súvislosti s dodržiavaním ľudských práv. 

Závislou premennou je úspešnosť imigračnej politiky. Tú budem hodnotiť 

z hľadiska jej výsledkov, teda na základe toho, či a do akej miery naplňujú stanovené ciele. 

Politika môže byť na základe toho úspešná (ak sa jej podarí naplniť všetky ciele), stredne 

úspešná (ak naplní aspoň ich časť) alebo neúspešná (ak sa nepodarí splniť žiaden s cieľov). 

V tomto pojatí je to práve definícia cieľov, ktorá determinuje úspešnosť danej politiky, 

budem preto porovnávať ciele, ktoré si jednotlivé štáty stanovili, pričom sa zameriam na to, či 

rešpektujú obmedzenia vyplývajúce z liberálno-demokratického usporiadania, a to najmä isté 

základné práva a slobody, ktoré musia imigrantom garantovať. V tejto súvislosti budem brať 

do úvahy aj požiadavky, ktoré kladie na svojich členov EÚ. Budem vychádzať z hodnotenia 

imigračných politík medzinárodnými organizáciami ako Rada Európy, Organizácia pre 

migráciu a , samozrejme, EÚ. Tiež ma bude zaujímať, ako sa vyvíja reštriktívnosť 

imigračných politík štátov, teda či dochádza v sledovanom období k sprísňovaniu podmienok 

pre vstup imigrantov, ich uvoľňovaniu, alebo zostávajú konštantné.  

 



 

 

5. Použité koncepty a modely 

 

Gap hypothesis (hypotéza rozdielu) – táto hypotéza tvrdí, že medzi oficiálnymi 

imigračnými politikami a ich reálnymi výstupmi existujú v jednotlivých štátoch signifikantné 

rozdiely. (Cornelius et al. 2004: 4) 

Convergence hypothesis (hypotéza konvergencie) – podľa tejto hypotézy dochádza 

medzi jednotlivými štátmi, ktoré sú prijímateľmi imigrantov ku konvergencii v rámci politík, 

ktoré prijímajú na kontrolu imigrácie, politík, ktoré majú zaistiť integráciu migrantov ako aj 

postojov verejnosti k imigrácii a imigrantom. (Cornelius et al. 2004: 4) 

Europeizácia – proces zmeny v národnej inštitucionálnej a politickej praxi, ktorý 

môže byť pričítaný európskej integrácii. (Hix, Goetz 2000: 27) Börzel ju definuje ako proces, 

ktorým sa oblasti domácej politiky stávajú stále viac predmetom rozhodovania a tvorby 

politík na úrovni EÚ. (Börzel 1999: 574)  Zároveň však netreba zabúdať, že europeizácia je 

obojsmerným procesom, keďže nielen EÚ vplýva na politiky členských štátov, ale aj štáty 

ovplyvňujú politiky EÚ. (Howell 2004: 3) 

Liberálny paradox – odkazuje na situáciu, v ktorej sa liberálne demokracie ocitli po 

druhej svetovej vojne, keď sú na jednej strane medzinárodnými ekonomickými silami tlačené 

k väčšej otvorenosti, no medzinárodný systém štátov a domáce politické sily vytvárajú, na 

strane druhej, na štáty tlak na uzatváranie sa do seba. (Hollifield 2004: 3) 

Liberal state thesis (téza liberálneho štátu) – predpokladá, že keďže imigranti 

a cudzinci získali postupom času v liberálnom štáte isté práva, je kapacita štátu kontrolovať 

imigráciu obmedzená zákonmi a inštitúciami. To neznamená, že tieto práva nemôžu byť 

imigrantom odobrané, no v liberálnych demokraciách majú raz garantované práva tendenciu 

pretrvávať značnú dobu. F. Hollifield tak oponuje pohľadu G. Freemana, podľa ktorého sú 

štáty tlačené k extenzívnym imigračným politikám silnými organizovanými záujmami bez 

ohľadu na postoj verejnej mienky a ekonomickú situáciu. (Brettell, Hollifield 2000: 150) 

Globalization thesis (globalizačné téza) – S. Sassen v rámci tejto hypotézy tvrdí, že 

štáty nie sú hlavnými alebo unitárnymi aktérmi v medzinárodnom systéme a migrácia je 

výsledkom procesu sociálnej a ekonomickej zmeny, nad ktorou majú len malú kontrolu, čo 

vedie nevyhnutne k erózii štátnej suverenity a systému národných štátov. (Brettell, Hollifield 

2000: 174 - 175) 

Duálna kríza – označuje krízu vyspelých európskych demokracií, ktorá sa prejavuje 

v dvoch rovinách – ako kríza štátu blahobytu a ako kríza národnej identity. (Castles et al. 

2006: 4 – 6) 



 

 

6. Použitá metóda a výber prípadov 

 

V práci budem postupovať metódou komparatívnej prípadovej štúdie. Pre voľbu 

prípadov som využila Millovu metódu rozdielu. Nemecko, Taliansko a Švédsko sú krajiny, 

ktoré napriek spoločným východiskovým znakom – ide o liberálne demokracie a členské štáty 

EÚ, ktoré patria k častým cieľom imigrantov z tretích krajín
87

, teda krajín, ktoré nie sú členmi 

EÚ/EHP, vykazujú rozdiely vo svojich imigračných politikách. To vyplýva aj z ich 

geografickej polohy, ktorá, prirodzene, determinuje charakter imigračných tokov do tej ktorej 

krajiny, keďže Švédsko, Nemecko a Taliansko predstavujú zástupcov troch odlišných 

regiónov kontinentálnej Európy. Zároveň v týchto krajinách prebiehal odlišný vývoj 

migračných tokov, keďže zatiaľ čo Taliansko bolo dlho vysielajúcou krajinou, Nemecko 

a Švédsko patrili kontinuálne k prijímateľom prisťahovalcov. Spomenuté spoločné 

východiskové body však súčasne vytvárajú istý spoločný základný rámec politík skúmaných 

štátov. Preto považujem tieto prípady za vhodné na testovanie dvoch konkurujúcich si 

hypotéz – convergence hypothesis a gap hypothesis, keďže ich štúdium mi umožní určiť, 

ktorá z týchto dvoch tendencií je výraznejšia a tak odpovedať na otázku, či v rámci EÚ 

v otázke imigračných politík prevládajú dostredivé alebo odstredivé tendencie. 

 

7. Štruktúra práce 

 

1. Úvod - v Úvode sa vyjadrím k tomu, prečo považujem tému tejto práce za 

dôležitú, načrtnem jej štruktúru a použité metódy ako aj ciele práce a stanovené výskumné 

otázky a hypotézu. Tiež sa tu bude nachádzať stručný prehľad výskumu a existujúcej 

odbornej literatúry k danej téme. 

2. Teoretický úvod - v tejto časti sa budem venovať teoretickým východiskám práce, 

konceptom, z ktorých budem vychádzať a spôsobu, akým mienim uchopiť problematiku 

migračnej politiky. 

3. Imigračná politika EÚ - v tejto kapitole sa zameriam na vývoj imigračnej politiky 

EÚ, predovšetkým na najdôležitejšiu legislatívu a implikácie, ktoré z nej vyplývajú pre 

členské štáty. 
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 Zatiaľ čo Nemecko patrí dlhodobo k štátom s najvyššou imigráciou, Taliansko zaznamenalo výrazný nárast 

a od roku 2000 sa podiel cudzincov na tamojšej populácii viac než strojnásobil. Príliv prisťahovalcov do Švédska 

je taktiež dlhodobo stabilný, aj keď výrazne nižší ako v prípade Nemecka, na druhej strane, Švédsko predstavuje 

zaujímavý prípad z hľadiska svojho špecifického politického a sociálneho systému. (Coucil of Europe 2006, 

Eurostat 2011a, Eurostat. 2011b) 



 

 

4. Imigračná politika SRN 

5. Imigračná politika Švédska 

6. Imigračná politika Talianska 

V troch kapitolách sa budem postupne venovať imigračným politikám jednotlivých 

skúmaných štátov. Jednak pôjde o empirický opis existujúcich politík a prístupov po roku 

2000, zároveň sa však budem zameriavať na príčiny daného stavu so špecifickým dôrazom na 

faktory, ktoré považujem v tomto smere za kľúčové. 

Čo sa týka štruktúry jednotlivých kapitol, najskôr stručne popíšem historický vývoj 

imigračnej politiky v danom štáte, následne sa budem venovať aktuálnemu charakteru 

migrácie a migračných tokov, legislatívnemu ukotveniu tejto otázky a hlavným dokumentov 

viažucim sa k imigračnej politike a nakoniec ich uplatňovaniu v praxi. 

7. Porovnanie – ktoré faktory sú kľúčové pri tvorbe imigračnej politiky? 

V tejto kapitole porovnám závery predchádzajúcich kapitol, ktoré sa venujú 

jednotlivým krajinám, na základe čoho sa pokúsim určiť najdôležitejšie determinanty 

imigračnej politiky vo všeobecnosti. To mi umožní potvrdiť či vyvrátiť hypotézy, ktoré som 

si stanovila v úvode. 

8. Ako by mala vyzerať úspešná migračná politika? 

Poznajúc kľúčové determinanty imigračnej politiky sa pokúsim odpovedať na 

otázku, akými zásadami by sa mal štát riadiť, aby jeho politika mohla byť úspešná, teda aby 

napĺňala stanovené ciele. Budem pritom vychádzať práve zo skúseností troch skúmaných 

krajín s rôznymi nástrojmi imigračnej politiky, predovšetkým z poznatkov o tom, čo 

podmieňuje úspešnosť týchto nástrojov. 

9. Záver 

V závere zhrniem získané poznatky, zhodnotím aktuálnu podobu imigračných politík 

európskych štátov a ich perspektívy do budúcnosti.  
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