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L Úvod

O imigrantech a je jich  integraci se v Něm ecku v současnosti 

velmi diskutuje, téměř pokaždé, když otevřu německé noviny nebo 

časopis, najdu v nich nějaký článek věnovaný cizincům žijícím na 

území Spolkové republiky Německo. V současnosti je  nejčastějším 

tématem komentářů a zpráv tzv. test к udělení občanství. Jedná se o 

přezkoušení žadatelů o německé občanství, ve kterém jsou  jim  

kladeny otázky prověřující je jich  znalosti o německé historii, 

kultuře, společnosti, ale uchazeči odpovídají i na dotazy, které se 

vztahují к je jich  životním hodnotám, postoji к německému státnímu 

zřízení, demokracii a svobodě. Oblíbeným tématem diskusí je  i 

integrace přistěhovalců, problémy v různých městských čtvrtích, 

násilí na školách. Jako nej problematičtější skupina imigrantů se jeví 

Turci, ti, ač mnohdy žijí v Německu j iž  desítky let, často neumějí 

ani německy. Takové obyvatele lze pak asi opravdu jen  těžko 

integrovat. Horší ovšem ještě  je , že německy neumí někdy ani je jich  

děti, které se j iž  v Německu narodily, ale celý svůj předškolní věk 

strávily v turecké komunitě, přišly do kontaktu jen  s Turky a umí 

tak jen  turecky. Žijí v tureckém prostředí, jen  s tím detailem, že to 

se nachází na území Německa. Jak lze takovým dětem umožnit, aby 

získaly stejně kvalitní vzdělání a pak i zaměstnání jako německé 

děti? Školní výuka samozřejmě musí být přizpůsobena všem dětem, 

tak ale dochází к tomu, že němečtí rodiče, a nelze se jim  divit, si 

pro svého potomka vyberou školu, kde bude většina dětí také 

německého původu a výuka tak bude moci být více zaměřena na 

látku a ne na jazyk. Takový krok má ovšem za následek to, že na 

některých školách jsou  téměř sami cizinci, převážně tedy Turci, ti 

se spolu baví turecky a pro učitele je  tak těžké získat si u nich 

autoritu nebo je  dokonce něčemu naučit.

Otázka integrace imigrantů a přistěhovalectví vůbec je  asi 

nejmedializovanější v berlínské čtvrti Kreuzberg. Velký podíl na
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tom má i předseda poslanecké frakce Strany zelených ve 

Spolkového sněmu Hans-Christian Strobele. Ten na začátku května 

tohoto roku navrhl, aby byla část německé hymny přeložena do 

turečtiny a mohli ji  tak zpívat i spoluobčané tureckého původu. 

Nicméně tento jeho návrh se nesetkal ani s podporou ve vlastní 

straně. Krok poslance Strobeleho je  třeba vidět v souvislosti 

s faktem, že byl zvolen právě za berlínskou čtvrť Kreuzberg, kde 

má poměrně silnou podporu právě mezi spoluobčany tureckého 

původu. Nicméně lze říci, že Zelení jsou  svým programem hodně 

orientováni proim igrantsky a imigranti, kteří získají německé 

občanství jim  to pak často splácejí formou svých odevzdaných 

hlasů ve volbách.

Nyní se však j iž  budu věnovat samotnému členění této 

bakalářské práce. Rozdělila  jsem  ji  do šesti kapitol, první je  tento 

úvod a poslední -  šestou -  je  závěr. V druhé kapitole se věnuji 

právnímu statutu imigrantů. Nejprve se ve stručnosti věnuji 

historickému vývoji situace a pak popíši jednotlivé skupiny, jako 

jsou  například žadatelé o azyl, imigranti za prací, pozdní 

vysídlenci, studenti apod. Tuto kapitolu doplním přílohami, ve 

kterých budou tabulky, z nichž je  patrný vývoj situace od 90. let po 

současnost. Druhou část kapitoly věnuji nabytí německého 

občanství, možnostem a podmínkám, za kterých jej lze získat.

Třetí kapitola je  věnována postoji politických stran к otázce 

přistěhovalectví, v této kapitole vycházím především ze stranických 

materiálů, které jsou  dostupné na internetu, ale i z novinových 

článků. Mezi německými stranami, které mají své zástupce ve 

Spolkovém sněmu, panují v tomto ohledu spory. Jako na protipóly 

zde lze nahlížet na Stranu zelených a Křesťansko-demokratickou 

unii. Zelení jsou  v tomto směru velmi liberální a rádi by vycházeli 

cizincům maximálně vstříc, vytvořili j im  co nej příjemnější 

podmínky к životu v Německu a žili s nimi v multikulturní 

společnosti. Také by imigrantům chtěli maximálně usnadnit 

možnost nabytí německého občanství. Křesťanští demokraté cizince 

s tak otevřenou náručí nevítají, jsou  přesvědčeni, že pokud к nim do
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země někdo imigruje, má se přizpůsobit stylu života, kultuře a 

hodnotám, které jsou  pro obyvatele této země příznačné. Prosazují 

koncept tzv. Leitkultur. Pokud mají proti ústavnímu pořádku, 

státnímu zřízení nebo stylu života v Německu nějaké námitky, 

mohou zemi opustit. I na udělení občanství se liší názor CDU/CSU 

od zelených. Německé občanství nevidí jako něco, na co má každý 

nárok, zájemci o něj musí splňovat jis té  podmínky (První test pro 

udělení občanství byl také nejprve přijat spolkovou zemí Bádensko- 

Wiirttembersko, kde vládnou křesťanští demokraté.). Ostatní strany

-  zejména tedy SPD a FDP jsou  ve svých názorech umírněnější, o 

PDS lze říci, že v této otázce má к zeleným velmi blízko. Detailněji 

se tedy této otázce věnuji ve třetí kapitole.

Ve čtvrté kapitole popisuji situaci a debaty mezi politickými 

stranami, které předcházely přijetí azylového kompromisu, co bylo 

příčinou změny Základního zákona a čeho všeho se tato změna 

týkala. Prostor dostala i kritika azylového kompromisu.

Pátá kapitola je  věnována přistěhovaleckém u zákonu, 

integraci, integračním kursům, zde popíši, pro koho jsou  povinné, 

kdo je  zřizuje, co je  je jich  náplní. Také v této kapitole stručně 

nastíním situaci Turků v Německu.

2. Imigranti ve Spolkové republice Německo

2.1 Stručný nástin migrační historie Německa od 

poloviny 19. století po současnost

Po dlouhá staletí bylo Německo zároveň imigrační i 

emigrační zemí. V období let 1830 -  1960 opustilo svou zemi na 7 

milionů N ěm ců1. V době industrializace převažoval příliv 

obyvatelstva, ten byl přerušován válkami a hospodářskými krizemi. 

Velkými přistěhovaleckými skupinami byli polští potulní dělníci a

1 Blahusch, F., Zuwanderungspolitik im Spannungsfeld ordnungspolitischer und ethnisch-nationalistischer, 
Legitimationsmuster, Europäischer Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main 1999, str. 24
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porúrští Poláci, kteří byli najati na konci 19. století jako horníci. 

Díky svému pruskému státnímu občanství měli porúrští Poláci, 

oproti současným zahraničním dělníkům, poměrně slušný právní 

status, nemohli být například vyhoštěni. Německo se tak stávalo 

imigrační zemí. Při sčítání lidu na území Německého císařství roku 

1875 žilo na jeho území 3,7 milionů lidí, kteří se za Němce 

nepovažovali, tehdy je jich  počet odpovídal 8,6% populace 

císařství.2 I přes intenzivní pruskou germanizační politiku, byl 

mateřskou řečí 4,1 milionu obyvatelstva (cca 11%) v roce 1905 jiný  

jazyk než něm čina.3 I hospodářský rozkvět před rokem 1914 úzce 

souvisí s příchodem migrantů z východní a jižn í Evropy. Během 

první světové války se z přibližně 700.000 zahraničních dělníků 

staly nucené pracovní síly, které nesměly svou práci opustit a 

navrátit se do vlasti. Za Yýmarské republiky byla roku 1929 

uzákoněna přednost domácích před zahraničními dělníky na práci, 

následoval odliv cizinců. Počet lidí, kteří byli nuceni к práci, ať už 

jako civilní obyvatelstvo nebo váleční zajatci, se během druhé 

světové války odhaduje na 7,1 m ilionu.4

Od skončení druhé světové války do roku 1949 uprchlo nebo 

bylo vyhnáno z východního N ěm ecka a Němci osídlených oblastí na 

12 -  14 milionů N ěm ců.5 Tato migrace patří к největším

v evropských dějinách. 20 -  25% obyvatelstva Spolkové republiky 

Německo pocházelo z oblastí na východě nebo z rodin vysídlenců 

nebo uprchlíků. Začlenění do společenského a hospodářského života 

bylo i přes nedostatek bytů, nouzi o pracovní místa a odtažitý 

přístup domácího obyvatelstva vůči „cizincům “ v 60. letech 

označeno jako úspěšně dosažené.

К velkému opouštění země Němci docházelo pouze v prvním 

desetiletí po skončení druhé světové války, daleko víc lidí však do 

Německa imigruje. V letech 1950 -  1993 se do Spolkové republiky 

Německo přistěhovalo 32 milionů lidí a naopak j i  opustilo pouze 19

2 Blahusch, F., tamtéž, str. 25
3 Blahusch, F., tamtéž, str. 25
4 Blahusch, F., tamtéž, str. 25
5 Blahusch, F., tamtéž, str. 25
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milionů.6 Od započetí politiky nabírání dělníků ze zahraničí -  tzv. 

„Gastarbeiter“ stoupl počet cizinců ve Spolkové republice Německo 

na 7,3 milionů (údaj z roku 1997, podle nej aktuálnějších dat 

Spolkového statistického úřadu, a to к roku 2004, by měl být počet 

cizinců žijících v Německu jen  6,7 milionu (viz příloha č. 1), to je  

oproti roku 2003 snížení o 618.000 -  tehdy jich  bylo 7,3 m ilionu7) a 

vysídlenců a pozdních vysídlenců na 3 miliony.

Vybudování Berlínské zdi zcela zastavilo přirozený migrační 

pohyb ze států Varšavské smlouvy, zejména pak z Německé 

demokratické republiky, do Spolkové republiky Německo. Pro 

srovnání: V le tec h  1950 až 1961 přišlo z Německé demokratické 

republiky 2,6 milionů lidí na západ, v průměru tedy víc než 200.000 

ročně, v období let 1961 -  1988 to už bylo jen  přibližně 20.000 

osob za rok. Od roku 1950 do roku 1986 však do Spolkové 

republiky Německo přicházelo průměrně 35.ООО8 vysídlenců ze 

států východní Evropy. Nábor pracovních sil ze Středomoří se pro 

expandující německé hospodářství stal nutností. К  ochlazení zájmu

o práci v Německu došlo až v době hospodářské recese v letech 

1966 -  1967, tehdy bylo v Německu na 1,3 milionu „Gastarbeiterů“ , 

v následujících letech však je jich  počet opět vzrostl. Spolková 

vláda v důsledku stále rostoucí nezaměstnanosti vyhlásila 23. 11. 

1973 tzv. „konec náboru“9.

Situace se změnila v 80. letech, tehdy vzrostl počet 

uprchlíků, kteří přicházeli ze zemí třetího světa. Jejich velký příliv 

ulehčily nejen mezinárodní dohody (např. Deklarace lidských práv, 

Ženevská konvence o uprchlících), ke kterým se Spolková republika 

zavázala, ale i vlastní Základní zákon a zákony týkající se cizinců. 

S pádem železné opony se rámcová nařízení stala zastaralými,

6 Blahusch, F., tamtéž, str. 26
7 Migration, Integration und Asyl in Zahlen, str. 71,
http://www.bamf.de/cln 043/nn 564242/SharedDocs/Anlagen/DE/DasBAMF/Downloads/statistik-2- 
auslaender-fluechtlinge.templateld=raw.propertry=publicationFile.pdf/statistik-2-auslaender-fluechtlinge.pdf 
(citováno 8. 5. 2006)
8zdroj čísel:Blahusch, F., Zuwanderungspolitik im Spannungsfeld ordnungspolitischer und ethnisch- 
nationalistischer, Legitimationsmuster, Europäischer Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main 1999, str. 
2 7 -2 8
9 ?„der Anwerbestopp“ tamtéž, str. 28
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společná evropská azylová politika se jev ila  jako vhodné řešení 

situace. Pád totalitních režimů také usnadnil možnost vycestování 

z těchto zemí. V letech 1989-1990 přišlo do Německa 620.000 osob 

německého původu -  vysídlenců, je jich  množství muselo být časem 

regulováno, byla stanovena hranice, kolik jich  za jeden rok mohlo 

přijít, neboť o navrácení se do země byl velký zájem, ale nebylo 

v silách Německa všem vyhovět.

Počátkem 90. let se v Německu odehrála tzv. „azylová 

debata“ . Oč se v ní jednalo? Na základě článku 16 Základního 

zákona všichni „politicky pronásledovaní požívali práva azylu“, 

tento článek opravňoval všechny pronásledované cizince, aby se 

domáhali práva na vstup na území SRN, takovému zákonu bylo 

možné vyhovět je  za situace, „pokud skutečný p ř íliv  žadatelů  

regulovaly j in é  mechanismy, především  om ezená m ožnost 

vycestovat ze zem í bývalého sovětského b lo k u “10, tyto mechanismy 

však po pádu železné opony fungovat přestaly. Jen v roce 1992 

zažádalo o azyl v SRN více než 438.000 žadatelů. V roce 1993 tak 

byl přijat tzv. „azylový kom prom is“, ten zavádí do německého 

Základního zákona článek 16a, kde je  definováno, že práva na azyl 

se nemohou dovolávat ti, kteří do Německa přicestují z třetí 

bezpečné země (mezi ně patří všechny země, s nimiž Německo 

sousedí). Součástí azylového kompromisu byla i dohoda o 

postupném oslabování preference pro etnické Němce -  tedy 

vysídlence.

Jako modernizaci německé přistěhovalecké politiky lze 

vnímat tzv. projekt zelených karet, Německo jim i reagovalo na 

prudký rozvoj informačních technologií na konci 90. let, a umožnilo 

vstup do země 20.000 odborníkům -  cizincům v tomto oboru.

10 Baršová, A./Barša, P., Přistěhovalectví a liberální stát. Imigrační a integrační politiky v USA, západní Evropě 
a v Česku, str. 123, Msarykova univerzita, Brno 2005
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2.2 Základní migrační legislatíva

Přistěhovalectví ve Spolkové republice Německo je  ošetřeno 

několika zákony a nařízeními, v následujícím textu zmíním ty 

hlavní a stručně nastíním jejich záměr.

Zákon o p o b y tu 11 -  vstoupil v platnost k 1. 1. 2005. Cílem 

tohoto zákona je  řídit a omezit přistěhovalectví. Umožňuje 

přistěhovalectví s ohledem na schopnost cizince začlenit se do 

německé společnosti, ale i na stav německého hospodářství a 

pracovního trhu. Zároveň také zajišťuje plnění humanitárních 

závazků SRN. Řídí přicestování, pobyt, pracovní činnost a pomoc 

při integraci cizincům. Tento zákon neřídí pobyt občanů členských 

zemí EU.
r  r  r  , 1 2Zákon o azylovém  řízen í - platí od 12. 8. 2005. Je určen

cizincům, kteří žádají o azyl na základě článku 16a, 1. odstavce

Základního zákona nebo žádají o ochranu před vyhoštěním nebo

repatriací do země, kde jim  hrozí nebezpečí vyjmenovaná v §60

zákona o pobytu (jedná se o státy, „kde je  cizincův živo t nebo

svoboda kvůli je h o  rase, náboženství, s tá tn í příslušnosti,

příslušnosti к nějaké sociá ln í skupině nebo po litickém u p řesvědčen í 
11ohrožena“ ).

Spolkový zákon o vysíd lencích14 -  platí od 30. 7. 2004. 

Upravuje záležitosti týkající se vyhnanců a uprchlíků a kromě 

jiného stanovuje, že pozdní vysídlenci mají nárok na bezplatnou 

účast v integračním kursu. Také vyjmenovává, které osoby lze jako 

pozdní vysídlence označit.

Zákon o svobodě p o h yb u 15 - také ten je  platný od 1. 1. 2005. 

Řídí přicestování a pobyt neněmeckých občanů EU a je jich  

rodinných příslušníku

11 „ das Aufenthaltsgesetz “
12 „das Asylverfahrengesetz “
13 „ in dem sein Leben oder seine Freiheit wegen seiner Rasse, Staatsangeh 'rigkeit, seiner Zugehôrigkeit zu einer
bestimmten soziaten Gruppe oder seiner politischen Überzeugung bedroht ist. “ das Aufenthaltsgesetz, Vererbot
vor A bschiebung
14 „ das Bundesvertriebenengesetz “
15 „ das Freizügigkeitsgesetz “
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Ženevská konvence o uprch lících16- byla přijata 22. 4. 1954. 

Je jednou z mnoha mezistátních dohod. V případě ozbrojeného 

konfliktu stanovuje pravidla na ochranu lidí, kteří se bojů 

neúčastní. Vytváří základ mezinárodní ochrany uprchlíků. Přesně 

stanovuje, kdo je  uprchlík a která právní ochrana mu přísluší. Také 

definuje pomoc a práva, která uprchlíkovi musí poskytnout země, 

která připojila pod Ženevskou konvenci o uprchlících svůj podpis. 

Zároveň ale také stanovuje uprchlíkům povinnosti, které mají vůči 

zemi, jež  je  přijala.

Z ákladní zá ko n 17- v novelizované podobě je  platný od 1. 7. 

1993. Určuje základní právní a politický pořádek SRN.

V souvislosti s přistěhovalectvím  má zásadní význam článek 16a 

Základního zákona, který říká, že politicky pronásledovaní mají 

právo na azyl.

N ařízení o integračních kursech - toto nařízení Spolkové 

vlády platí od 1. 1. 2005. Právně ošetřuje podrobnosti vztahující se 

к integračním kursům, zejména pak je jich  strukturu, dobu trvání, 

obsah a kontrolu.

Zákon o s tá tn í p ř ís lu šn o sti19- je  platný od 1. 1. 2005. Řeší 

otázky spojené se získáním a ztrátou německého občanství. Snižuje 

počet let, které musí cizinec v Německu strávit, aby se mohl stát 

německým občanem.

Přistěhovalecký zákon20 platí od 1. 1. 2005. Přistěhovalecký 

zákon představuje zásadní reformu cizineckého práva, uznává, že 

Německo je  přistěhovaleckou zemí a z tohoto důvodu musí mít 

nástroje na řízení migrace. Zákon měl i zjednodušit nepřehlednou 

legislativu. Zákon také zavádí intenzivnější integrační opatření. Stát 

má poskytovat přistěhovalcům minimální integrační nabídku -  

integrační kurs. Pro cizince, jehož znalosti němčiny nejsou 

dostatečné, je  účast na kursu povinná. Přistěhovalecký zákon také

16 „Genferfliichtlingskonvention “
17 „das Grundgesetz “
18 „ die Integrationskursverordnung“
19 „ das Staatsangehôrigkeitsgesetz“
20 „ das Zuwanderungsgesetz “
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umožňuje vyhoštění, existuje-li podezření, že daná osoba patří 

к teroristické skupině nebo také v případě „duchovních žh á řů “.21

2.3 Druhy pobytových statutů a kategorie 

přistěhovalců

V současnosti určuje právní status imigranta především, zda

li je  příslušníkem německého národa, nebo cizincem. „Cizincem  je  

ve sm yslu zákona o pobytu  každý, kdo není Němcem ve sm yslu  

článku 116 odstavce 1 Základního zá ko n a .“23 Migranti za prací a 

uprchlíci jsou  cizinci a pro obě tyto skupiny platí cizinecký zákon, 

kterým se řídí je jich  přicestování, pobyt, pracovní činnost, usazení 

a sociální zajištění.

Co se pobytových statutů jednotlivých skupin imigrantů týká, 

lze je  rozdělit následovně (viz příloha č. 2):

1. občané EU -  na základě zákonů EU, které do svého 

právního řádu muselo samozřejmě zavést i Německo, tak i zde platí 

nařízení o volném pohybu osob. Tohoto práva využívají především 

zaměstnanci, poskytovatelé služeb a osoby samostatně výdělečně 

činné, (viz příloha č. 3)

2. m anželé a rodinní příslušníci ze třetích zem í -  je jich  

přistěhování za osobami žijícími v Německu je  ošetřeno cizineckým 

zákonem, konkrétně §17-23, ten vychází z článku 6, 1. odstavce 

Základního zákona, který chrání manželství a rodinu a z článku 8 

Evropské konvence o lidských právech, v nichž je  obsažena ochrana 

soukromého a rodinného života, (viz příloha č. 4) Německý zákon 

opravňuje к přistěhování nejbližší rodinné příslušníky - tedy 

manžele a děti. Zákon rozlišuje, za kým se děti stěhují -  přicházejí- 

li za německým občanem, nebo osobou, které byl v Německu udělen 

azyl, mohou tak učinit až do své plnoletosti, ovšem děti ostatních

21 „ die Hassprediger “
23 ,y4usiänder im Sinne des Aufenthaltsgesetzes ist jeder, der nicht Deutscher im SInne von Artikeln 116 Abs. 1 
des Grundgesetzes ist.“, Austander, http://www.aufenthaltstitel.de/stichwort/auslaender.html (cit. 17. 1. 2006)
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cizinců mají tuto možnost jen  do svých 16 let, zákon samozřejmě 

umožňuje i výjimky. Přistěhování za rodinou je  možné jen  na 

základě několika podmínek -  např. příbuzný, za kterým se osoba 

přestěhovává musí mít v Německu povolení к pobytu, dostatečné 

prostory pro ubytování a musí si být schopen zajistit obživu.

3. pozdní vysíd lenci -  do této skupiny se řadí osoby 

s německou státní nebo národní příslušností, s německou kulturní 

tradicí. Jedná se o osoby, je jichž  předci zčásti už před 200 lety 

přesídlili do oblastí východní a jihovýchodní Evropy a v důsledku 

druhé světové války byly kvůli své národní příslušnosti 

znevýhodňováni a utlačováni. Spolkový zákon o vysíd lencích24 tvoří 

právní podklad pro přijímání vysídlenců. Od 1. ledna 1993 se užívá 

výrazu p o zd n í vysíd lenci . Aby byla osoba považována za 

vysídlence, musela mít bydliště v některé z oblastí, které za 

vystěhovaleckou označuje spolkový zákon o vysídlencích mezi ně 

patří například bývalé země Sovětského svazu, Polsko, 

Československo, Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko, Jugoslávie, 

Albánie, ale třeba i Čína. Dotyčná osoba musí splňovat ještě  další 

podmínky, které zmiňovaný zákon předepisuje. Tito lidé mají 

společně se svými potomky a manželi, resp. manželkami, pokud 

je jich  manželství trvá j iž  minimálně tři roky, v souladu s §4, 1. věty 

odstavce 3 Spolkového zákona o vysídlencích, právo na to, aby jim  

byla udělena německá státní příslušnost. Na začátku roku 1993 

vstoupil v platnost zákon na odčinění následků vá lky2 , od tohoto 

data přicházejí pozdní vysídlenci do Německa převážně ze zemí 

bývalého Sovětského svazu, protože ostatní žadatelé -  zejména tedy 

z vysídleneckých oblastí ve východní Evropě, se musejí prokázat,

24 „Bundesvertriebenengesetz“, Migrationsbericht der Beauftragten der Bundesregierungfiir Migration, 
Flüchtlinge und Integration im Auftrag der Bundesregierung, ( Migrationsbericht 2004), str. 27, 
http://www.bamf.de/cln 042/nn 566316/SharedDocs/Anlagen/DE/Migration/Downloads/Migrationsbericht/mig 
rationsbericht.templateld -raw.property publicationFile.pdf7migrationsbericht.pdf (citováno 30. 1. 2006)
25 ,ÝSpätaussiedler ", Blahusch, F., Zuwanderungspolitik im Spannungsfeld ordnungspolitischer und ethnisch- 
nationalistischer, Legitimationsmuster, Europäischer Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main 1999, str.
30
26 „das Kriegsfolgenbereinigungsgesetz“, Migrationsbericht 2004, str. 27,
http://www.bamf.de/cln 042/nn 566316/SharedDocs/Anlagen/DE/Migration/Downloads/Migrationsbericht/mig 
rationsbcricht.templateld raw.propertv publicationFile.pdf/migrationsbericht.pdf (citováno 30. 1. 2006)
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že čelili diskriminaci pro svůj německý původ. Naopak u 

vysídlenců přicházejících ze zemí bývalého SSSR už sám zákon 

předpokládá, že tito lidé byli v důsledku války a své státní 

příslušnosti utrpení vystavěni. Od 22. 12. 1999, kdy byl přijat
r r r 27zákon na ozdravení stá tního rozpočtu  , nesmí Spolkový správní 

úřad přijmout vyšší počet pozdních vysídlenců, je jich  dětí, manželů 

a manželek než bylo přijato v roce 1998, tedy víc než 103.0 8 028. 

Statut pozdního vysídlence už nemůže mít ani člověk, který se 

narodil po 31. 12. 1992. Koho lze tedy za vysídlence, resp. 

pozdního vysídlence označit? Člověk, který se narodil před 31. 12. 

1923 a žádá o německé občanství, musí splňovat následující 

podmínky -  ve své vlasti se musel hlásit ke své příslušnosti 

к německému národu, nepopírat, že je  Němec, hovořit německy, 

znát německou kulturu. Žadatelé, kteří se narodili po 31. 12. 1923, 

a těch je  převážná většina, jsou  považováni za příslušníky 

německého národa pouze tehdy, pokud je jich  rodiče měli německou 

státní nebo národní příslušnost. Dále se pak musel adept na status 

vysídlence ve své vlasti к německému národu hlásit a prokázat se 

znalostmi němčiny, ty mohou být i na úrovni základů, ale uchazeč 

musí být schopen dorozumět se v běžném životě bez větších 

problémů. S vysídlenci přicházejí do Německa i je jich  manželé a 

děti, kteří pak také získávají německé občanství. U těchto osob jsou 

však časté problémy s integrací, kvůli je jich  špatné znalosti 

němčiny se často izolují, neúčastní se integračních kursů, mají pak 

problém sehnat zaměstnání a snadno spadnou do drogových
• 29závislostí a uchylují se к agresivnímu chování. Během let 1990- 

2002 přicestovalo do SRN 2. 314. 691 pozdních vysídlenců30, nejvíc 

pak v roce 1990, kdy j ich  přišlo 397. 073, ovšem je jich  imigrace do 

SRN má sestupnou tendenci, takže v roce 2002 přišlo už jen  91.416 

vysídlenců31, (viz příloha č. 5 a 6) Po příchodu, se na základě

27 „Haushaltssanierungsgesetz ", tamtéž, str. 27
28 tamtéž, str. 27
29 tamtéž, str. 29
30tamtéž, str. 32
31tamtéž, str. 32
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zákonem stanovených kvót vysídlencům určí, v jaké  spolkové zemi 

budou žít. Pokud si sami nejsou schopni zajistit práci nebo zdroj 

financí, který by jim  zajistil obživu, může jim  příslušná spolková 

země dokonce určit konkrétní místo bydliště, pouze pokud budou 

žít na j im  přidělené adrese, bude jim  poskytována sociá ln í podpora  

a podpora  pro  začleněn í do spo lečnosti,32

Do této skupiny zařazujeme ještě  skupinu tzv. 

„přesíd lenců“ . V tomto případě se jedná  o osoby, které opustily 

území Německé demokratické republiky a přestěhovaly se do 

Spolkové republiky Německo. Přesídlenci z bývalé Německé 

demokratické republiky byli ve smyslu německého Základního 

zákona Němci. Kdo, až do otevření německých vnitřních hranic 

prchl, nabyl statutu politického (německého) uprchlíka. Z tohoto 

důvodu vznikl Spolkový úřad p ro  uznávání zahraničních  

uprchlíků34, tento název umožňoval rozlišení mezi německými a 

zahraničními uprchlíky (v současnosti se však j iž  jm enuje  Spolkový  

úřad pro  m igraci a uprchlíky). Uprchlíci s německou státní 

příslušností mají v souladu s článkem 11 Základního zákona právo 

na vstup do země. Statistika eviduje od ledna 1985 německé státní a 

národní příslušníky, kteří před 30. červnem 1990 opustili bývalou 

Německou demokratickou republiku a přicestovali do Spolkové 

republiky Německo jako „přesídlenci“ . Ti, kteří opustili nové 

spolkové země po 1. červenci 1990 patří mezi „přistěhované  

Něm ce“ .35 Kategorie „přesídlenců“ byla к 1. červenci 1990 zrušena. 

Migrace mezi starými a novými spolkovými zeměmi se v nových 

statistikách zahrnují do vnitrostátních migrací.

4. navrátivší se něm ečtí státní příslušníci - tato skupina je  

v německé imigraci nej početnější, lze ji však rozdělit do dvou 

kategorií -

32 „Soziat- und Eingliederungshilfe “, tamtéž, str. 31
33 „Übersiedler“, Blahusch, F., Zuwanderungspolitik im Spannungsfetdordnungspolitischer undethnisch- 
nationalistischer, Legitimationsmuster, Europäischer Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main 1999, str.
31
34 „ Bundesamt Jur Anerkennung der auständischen Fliichtlinge “
35 ,^ugezogener Deutsche", Blahusch, F., Zuwanderungspolitik im Spannungsfeldordnungspolitischer und 
ethnisch-nationalistischer, Legitimationsmuster, Europäischer Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main 
1999, str. 30
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a) pozdní vysídlenci se svými rodinami, této kategorii jsem  

se však j iž  věnovala výše a

b) lidé s německou státní příslušností, kteří o své právo na 

návrat do SRN nikdy nepřišli -  jedná  se například o studenty, 

důchodce, manažery, obchodníky a techniky i s je jich  příbuznými.

5. Židé z územ í bývalého SSSR -  těm ulehčila vstup na své 

území nejprve vláda Německé demokratické republiky a to na 

začátku roku 1990, v tomto směru pak pokračovala i vláda 

znovusjednoceného Německa. Přijímání židovských přistěhovalců 

ze zemí bývalého SSSR se řídí dohodou, kterou mezi sebou uzavřeli 

tehdejší německý kancléř -  Helmut Kohl a zástupci spolkových 

zemí. Dohoda předpokládá přijímání židovských imigrantů 

v souladu se zákonem  o opatřeních v rámci hum anitárních činností 

na pom oc přija tým  uprchlíkům 36, zkráceně tzv. zákon o
r  r r  37kontingentních uprchlících  . Cílem této aktivity bylo zachování a 

posílení německých židovských obcí. Příjem židovských imigrantů 

je  omezen pouze kapacitou jednotlivých spolkových zemí. Dohoda 

vycházela z představy, že židovští imigranti budou rozdělováni do
то

spolkových zemí podle tzv. K onigsteinerova klíče .

Co tedy musejí Židé, kteří se chtějí odstěhovat do Německa 

podniknout? Nejprve si ve své vlasti musejí na německém 

zastupitelství podat žádost. V souladu s výnosem Úřadu pro  

zahran ičn í o tázky39 pro zastoupení v zahraničí, který je  platný od 

25. 3. 1997, má právo nepřistěhování do Německa osoba, která je  

podle státních matričních listin židovského původu, nebo alespoň 

jeden  je jí  rodič byl Žid. Žádost je  pak předána Spolkovému úřadu

36 „ Das Gesetz uber Massnahmen fiir im Rahmen Humanitärerhilfsaktionen aufgenommene Fliichtlinge ", 
Migrationsbericht 2004, str. 34
http://www.bamf.de/cln 042/nn 566316/SharedDocs/Anlagen/DE/Migration/Downloads/Migrationsbericht/roig 
rationsbericht.templateld=raw.propertv=publicationFile.pdf/migrationsbericht.pdf (citováno 30. 1. 2006)
37 „Kontingentfliichtlingsgesetz “, tamtéž, str. 34
38 Konigsteinerův klíč slouží к výpočtu financí, konkrétně к výpočtu finančního zatížení jednotlivých 
spolkových zemí. Vypočítává se každý rok a vychází z daňových zisků konkrétní země a počtu jejích obyvatel.
39 „das Auswärtige Am t“, Migrationsbericht 2004, str. 34
http://www.bamf.de/cln 042/nn 566316/SharedDocs/Anlagen/DE/Migration/Downloads/Migrationsbericht/mig 
rationsbericht.templateld:=raw.propertv=publicationFile.pdf/migrationsbericht.pdf (citováno 30. 1. 2006)
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pro migraci a uprchlíky, kde se rozhodne, do jaké spolkové země 

může imigrant přicestovat, odpověď je  pak zaslána na německé 

zastoupení v cizině. Zastoupení pak předá žadateli vízum, se kterým 

pak může do Německa přicestovat, tam pak ona osoba získá 

povolení к pobytu.

V letech 1993-2002 přicestovalo do SRN 164.49240 

židovských imigrantů ze zemí bývalého SSSR, nejvíc z jeho 

bývalých evropských zemí -  nejvíce tedy z Ukrajiny, Ruska, 

Pobaltských zemí, Běloruska a Moldávie, (viz příloha č. 7)

Co vede židovské emigranty z bývalého SSSR к tomu, aby 

opouštěli svou zem? V době, kdy se tento program rozjížděl, to byl 

strach z antisemitismu, strach před občanskými válkami, také 

nepříjemná finanční situace, která vznikla v důsledku změny 

systému. Na Západě pro sebe a své děti spatřují lepší životní 

perspektivu. Mnoha lidem také usnadňuje rozhodování zda ze své 

země emigrovat, nebo ne, fakt, že už například v Německu mají 

příbuzné a v cizí zemi nebudou tak úplně sami. Židovští imigranti 

ze zemí bývalého SSSR nejsou uprchlíci v tom smyslu, jak  tento 

pojem chápe Ženevská konvence o uprchlících, ale na základě 

zákona o kontingentních uprchlících získávají stejně jako oni 

časově neomezené povolení к pobytu a pracovní povolení, v otázce 

sociální podpory mají stejné nároky jako  Němci. Aby pro ně bylo 

začlenění do německé společnosti snazší, mohou se účastnit 

intenzivního šestiměsíčního jazykového kursu, pokud se jej účastní, 

hradí jim  Spolek všechny náklady spojené s je jich  obživou, kurs je  

pro ně samozřejmě bezplatný.

6. žadatelé o azyl a uprchlíci podle L istiny lidských práv

-  podle článku 16a německého Základního zákona mají 

pronásledovaní cizinci právo na azyl v Něm ecku41. Za ověřování 

žádostí o azyl zodpovídá Spolkový úřad pro migraci a uprchlíky. 

Opodstatňující к podání žádosti o azyl je  pokud: ,Je osoba kvůli své 

rase, národnosti, náboženství, p ř íslu šnosti к nějaké společenské

40tamtéž, str. 35
41 tamtéž, str. 38
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skupině nebo pro  svůj po litický  názor pronásledována a hrozí j i  

ublížení na těle a životě, nebo jso u  om ezovány j e j í  osobní svobody  

nebo p o ku d  taková situace h ro z í“42. Cizinec, který však do SRN 

dorazí ze třetího bezpečného státu však nemůže být přijat jako 

oprávněný к azylu.

Vedle práva na politický azyl, nebo-li také na velký azyl 

podle článku 16a Základního zákona, existuje ještě  jedna  možnost a 

to tzv. m alý azyl43, který se opírá o Ženevskou konvenci o 

uprchlících. Podle 1. odstavce §51 cizineckého zákona, má na malý 

azyl právo ta osoba, „ jejíž  vyhoštění je  kvůli hrozícím u  

pronásledování n ep říp u stn é“44. Je-li tedy uchazeči o velký azyl 

žádost zamítnuta, vzniká Spolkovému úřadu pro migraci a uprchlíky 

povinnost ověřit si, zda uchazeči nemá být poskytnuta ještě  tzv. 

„ochrana p řed  vyhoštěním “46. O malý azyl tak může zažádat osoba, 

které by v je j í  vlasti hrozilo pronásledování z důvodů, které vznikly 

až po je jí  emigraci -  např. pokud vyvíjela na území SRN politické 

aktivity, kvůli kterým by mohla být ve své vlasti stíhána. Takovýto 

uprchlík dle konvence41 získá v Něm ecku uprchlický cestovní pas a 

povolení к pobytu na dva roky, které po vypršení lhůty musí být 

prodlouženo, dokud se podmínky v jeho vlasti nezmění natolik, že 

mu už žádné výše zmiňované nebezpečí nehrozí.

Mezi lety 1987-1992 rapidně vzrostl počet žádostí o azyl (z 

57.379 na 438.191 ročně), (viz příloha č. 8) Z tohoto důvodu 

vstoupila к 1. 7. 1994 v platnost změna azylového zákona, týkala se 

především těchto oblastí:

42 „... wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehôtigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen 
ihrer politischen Überzeugung. “, tamtéž, str. 37
43 „kleines Asyl", tamtéž, str. 37
44 „Die Abschiebung ist wegen drohender Verfolgung unzulässig. ", AuslG §51,
http://www. aufenthaltstitel. de/auslg. html#51. (citováno 14. 5. 2006)
46 „derA bschiebeschutz “ http://www. nadir. ors/nadir/mitiativ/mieration/de/data/de/t2b. html. (citováno 14. 5. 
2006)
47 „Konventionsfliichtling“, Migrationsbericht 2004, str. 37
http://www.bamf.de/cln 042/nn 566316/SharedDocs/Anlagen/DE/Migration/Downloads/Migrationsbericht/mig 
rationsbericht.tcmnlateld- raw.riroDertv=DublicationFile.pdf/migrationsbericht.pdf (citováno 30. 1. 2006)
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1. Byl zaveden pojem tzv. třetích bezpečných stá tů48 (zem í)-  

pro cizince, kteří do Německa přijdou z takové země neplatí 

základní právo na azyl. Mezi bezpečné třetí země se řadí všechny 

země EU a země, ve kterých je  dodržována Ženevská konvence o 

uprchlících. Jelikož Německo je  obklopeno jen  takovými zeměmi -  

buď EU nebo Švýcarsko -  kdokoli, kdo přejde německé zemské 

hranice, je  navrácen do země, ze které do Něm ecka přišel.

2. Za „zjevně  neodůvodněnou žá d o s t“4 je  nazvána žádost o 

azyl, podává-li si j i  občan tzv. bezpečné zem ě původu50. To jsou 

státy, ve kterých nejsou podmínky považovány za takové, které 

hrozí politickým pronásledováním. Mezi takové státy jsou  zákonem 

zařazeny tyto země: Bulharsko, Ghana, Rumunsko, Senegal, než se 

staly členy EU byly mezi ně zařazeny i Česko, Maďarsko, Polsko a 

Slovensko.

3. Řízení na le tiš ti51 -  upravuje postup, v případě, že cizinec 

dorazí do SRN vzdušnou cestou. Cizinec, který požádá o udělení 

azylu v tranzitním prostoru mezinárodního letiště je  umístěn do 

speciálního zařízení na tomto letišti a jeho žádost musí být 

bezodkladně a ve zkráceném řízení projednána. V případě, že 

Spolkový úřad žádost o udělení azylu odmítne jako zjevně 

neodůvodněnou, není cizinci vůbec umožněno vstoupit na německé 

území. Pak nastává složitá situace, kdy cizinec často zůstává ve 

zcela nevyhovujících prostorách tranzitního prostoru letiště často i 

několik měsíců, než je  odsud na náklady m inisterstva vnitra 

deportován. Mnohem složitější je  situace, kdy se cizinec dostal do 

tranzitního prostoru mezinárodního letiště bez platného cestovního 

pasu nebo jiného cestovního dokladu. Ačkoliv je  к jeho transportu 

zpět do domovské země povinna letecká společnost, která ho do 

Německa přepravila, pro cizince je  potom velmi složité se bez 

dokladů do své země navrátit.

48 „sichere Drittstaaten“, tamtéž, str. 38
49 „ojfensichtlich unbegriindeŕ, tamtéž, str. 38
50 „sichere Herkunftsstaaten“, tamtéž, str. 38
51 „Flughafenregetung“, tamtéž, str. 38
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V le te c h  1990 - 2002 bylo v Německu podáno přes 2,1
52milionu žádostí o velký azyl. Nejvíc žadatelů pocházelo z Evropy. 

Zeměmi, ze kterých dlouhodobě pochází nejvíc žadatelů o azyl jsou  

země bývalé Jugoslávie, od roku 2002 však Irák.

Během let 1990 - 2002 bylo vyhověno 131. 430 žádostem o 

udělení azylu a dalších 95. 47553 lidí nesmělo být vypovězeno do 

své vlasti. Dohromady tak byla zajištěna právní ochrana 226. 905 

osob. V e stejném časovém období však bylo odmítnuto cca 1,7 mil. 

žádostí o azyl.

Samotnému azylovému řízení se budu věnovat dále v této 

kapitole.

7. válečn í uprchlíci a uprchlíci před občanskou válkou  

z bývalé Socialistické federativn í republiky Jugoslávie a tzv. de- 

facto uprchlíci -  v souvislosti s reformou azylového zákona 

v červenci 1993 byl do cizineckého zákona zaveden pojem 

válečných uprchlíků a uprchlíků p ře d  občanskou vá lkou54. Na 

základě tohoto zákona jsou  takovíto uprchlíci postaveni mimo 

běžný azylový proces, což má zajistit větší rychlost je jich  přijímání, 

kdy není individuelně prověřováno je jich  pronásledování a ohrožení 

na životě. Podle §32a cizineckého zákona má být cizincům 

z válečných a občanskoválečných oblastí zajištěna na území SRN 

dočasná ochrana. Uprchlíci před válkami a občanskými válkami 

získávají oprávnění к p o b y tu 55 (od povolení к pobytu se liší tím, že 

není konkrétně časově omezené), po dobu, kdy budou v je jich  vlasti 

trvat podmínky, za kterých by tito lidé mohli být pronásledováni, 

je jich  život ohrožen a svobody omezovány. Také mají povoleno 

sehnat si v Německu zaměstnání.

D e-facto uprchlíci56 jsou  osoby, kterým bylo uděleno tzv.
cn #

strpěn í a buď nepodaly žádost o azyl, nebo jim  byla zamítnuta a 

je jich  vyhoštění bylo dočasně odsunuto, neboť podle závazného

52 tamtéž, str. 39
53 tamtéž, str. 46
54 „Kriegs- und Biirgerkriegsfliichtlinge ", tamtéž, str.49
55 „die Aufenthaltsberechtigung“
56 „De-Facto-Flüchtlinge ", tamtéž, str. 50
57 „die Dutdung", tamtéž, str. 50
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mezinárodního práva vznikají vůči takové osobě jis té  

povinnosti.Jedná se například o princip non-refoulement, který je  

formulován ve 33. článku Ženevské konvence a chrání uprchlíka 

před vydáním do země, kde by byly jeho  život nebo svoboda 

ohroženy. „ Tento p rincip  lze p o ru šit pouze  v případě, že je  uprchlík  

vážným nebezpečím  pro  hostitelskou zem i nebo byl právop la tně
co

odsouzen za zvláště  těžký trestný č in .“ Na území SRN mohou také 

dočasně zůstat z naléhavých humanitárních nebo osobních důvodů 

nebo pokud existují prokazatelné překážky zabraňující je jich  

navrácení do v lasti.59, a to po dobu, než v je jich  vlasti pominou 

podmínky, které by je  ohrožovaly na životě nebo omezovaly je jich  

svobody, (viz příloha č. 9 a 9a)

Váleční uprchlíci a uprchlíci před občanskou válkou z bývalé 

SFRJ a tzv. de-facto uprchlíci získávají v Německu pracovní 

povolení, také mají perspektivu, že jim  bude moci být uděleno 

povolení к usazení.

8. sm luvní a sezónní dělníci, tzv. „G astarbeiter“/ m igranti 

za prací, kteří nepocházejí ze zem í EU -  tzv. ukončení náboru60, 

které vstoupilo v platnost к 21. 11. 1973, znamenal, že byl po 

dlouhá léta bráněno cizincům získat v Německu práci. Cizinci tak 

mohli jen  s velkými obtížemi přijíždět do Německa za prací. 

Nicméně v 80. letech se v některých oblastech německé ekonomiky 

začal projevovat nedostatek pracovních sil, a to i přes vysokou 

nezaměstnanost. Jednalo se zejména o pracovní místa 

v zemědělství, hoteliérství a pohostinství, tato skutečnost vedla 

к mírnému uvolnění tzv. konce náboru. К tomu se ještě  v roce 1989 

přidaly politické převraty. Německo umožnilo občanům zemí 

střední a východní Evropy přicestovat za některými pracemi, chtělo 

tak mimo jiné  podpořit reformy směrem к tržnímu hospodářství a

58 Freiová, M., Studie O l č.3:Uprchlická otázka a my, http://www. ohcinst.cz/clanek.asp?id=516, (citováno 14. 5.
2006)
59 Za takovouto prokazatelnou překážku lze označit např. ztrátu osobních dokladů nebo pokud jsou poničené.
Další překážkou je nedostatečná ochota cizince nebo jeho vlasti ke spolupráci, ale patří sem i takový důvod jako
neexistující cesta do země, např. neexistující přímé letecké spojení, odkud cizinec přišel.
60 „der Anwerbestopp“, Migrationsbericht 2004, str. 52,
http://www.bamf.de/cln 042/nn 566316/SharedDocs/Anlagen/DE/Migration/Downloads/Migrationsbericht/mig
rationsbericht.templateld raw.propertv=publicationFile.pdf/migrationsbericht.pdf (citováno 30. 1. 2006)
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posílit vzájemnou hospodářskou spolupráci. Od konce 90. let 

sjednávalo Německo bilaterální smlouvy se zeměmi střední a 

východní Evropy, ty se týkaly různých možností zaměstnání, 

nabízely pracovní místa pro ty uchazeče, kteří by vykonali práci o 

smluvené dílo, o dělníky a o sezónní pracovníky, usnadněno bylo i 

získání práce v německém pohraničí. Němcům měl být naopak 

usnadněn snazší přístup na trhy smluvních zemí.

Nyní bych se konkrétněji věnovala jednotlivým  výše 

zmíněným skupinám:

a) pracovníci, k teří m ají sm louvu o d ílo61 -  jedná  se o 

zaměstnance firem, které mají své sídlo v zahraničí a na základě 

pracovní smlouvy je  j im  povoleno pracovat v Německu. Toto je  

možné na základě bilaterálních dohod, které mezi sebou uzavřely 

vlády obou zemí, Německo má takové dohody se některými zeměmi 

střední a východní Evropy62 a s Tureckem. I zde existují kvóty, 

vycházejí z m íry  nezaměstnanosti v Německu, pokud ta meziročně 

vzroste, redukuje se i počet povolení cizincům к práci, dále se i 

kontroluje, aby do země nedorazilo příliš mnoho cizinců 

zaměřených n a je d e n  obor.

Tito pracovníci smějí v Německu zůstat dva, ve výjimečných 

případech i tři roky, pak se vrátí do své vlasti a po stejné době 

jakou byli v Něm ecku se smí zase vrátit.

b) sezónní p ra co vn íc i63 -  od roku 1991 smějí zahraniční 

sezónní pracovníci získat pracovní povolení jen  na tři měsíce 

v jednom kalendářním roce. Jedná se o pracovníky v lesnictví, 

zemědělství, hoteliérství a pohostinství, v oblasti zpracování ovoce 

a zeleniny a na pilách. Toto opatření má pomoci podnikům v době 

maximální zátěže dočasně získat potřebné množství pracovní síly. 

Zájemci o práci ze zahraničí j i  však získají jen  tehdy, pokud se 

neprokáže, že by tutéž činnost mohl a chtěl zastávat nějaký Němec, 

který je  momentálně nezaměstnaný. Zahraniční sezónní dělníci musí

61 „Werkvertragarbeitnehmer“, tamtéž, str. 54
62 jedná se o: Bosnu a Hercegovinu,, Bulharsko, Česko, Chorvatsko,Lotyšsko, Maďarsko, Makedonii, Polsko,
Rumunsko Slovensko, Slovinsko, Srbsko a Černou horu, Rumunsko
63 „Saisonarbeitnehmer “, tamtéž, str. 56
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být za svou práci odměňováni stejnou mzdou, jakou  by za tutéž 

práci dostal Němec.

c) zahraničn í dě ln íc i64 -  pro tuto skupinu zájemců o práci 

v Německu platí od 17. 9. 1998 nařízen í o výjim kách  v tzv. ukončení 

náboru65. Kolik zahraničních dělníků smí do Něm ecka přijít, řeší 

bilaterální dohody, jsou  tak stanoveny maximální počty pro 

jednotlivé země.

Předpokladem, aby zahraniční dělníci směli do Německa 

vůbec přijít, je  výuční list a alespoň základní znalosti němčiny, 

smějí pracovat pouze v tom oboru, ve kterém se vyučili -  převážně 

se jedná o dělníky ve stavebním a kovodělném průmyslu. Nesmějí 

být mladší 18 a starší 40 let. Zahraniční dělníci mají povoleno 

v Německu pracovat po dobu jednoho a půl roku, к tomu obdrží 

pracovní povolení. Za svou práci musejí být odměňováni stejně, 

jako kdyby ji vykonávali němečtí občané.

Dále lze za určitých podmínek pracovat v Něm ecku i v těchto 

oborech, které však nebudu dále popisovat. Jedná se o tyto práce:

d) výpom oc v dom ácnosti, ve které je  osoba vyžadujíc í p é č i66

e) lidé p ra cu jíc í v p o h ra n ič í 67

f )  pečova telé  o nem ocné a staré lid i68

g) vědci a odborníci s vysokoškolským  vzděláním , umělci, 

artisté  a fo to m o d e lky69

h) lidé se speciá ln í kva lifika c í70

9. odborníci v oblasti IT -  v první polovině roku 2000 

schválila Spolková vláda program  pro  nejb ližší období na p o kry tí  

poptávky pracovního  trhu po  počítačových  odbornících. Bylo totiž 

evidentní, že počet zájemců o tuto práci z řad Němců poptávku 

nepokryje, zahraničním odborníkům bylo povoleno přijet do 

Německa a v tomto oboru pracovat -  počítalo se s 10.000 cizinci,

64 „Gastarbeitnehmer" tamtéž, str. 58
65,y4nwerbestoppausnahme- Verordnung “, tamtéž, str. 58
66 „Haushaltshilfen in Haushalten mit Pflegebediirftigten“, tamtéž, str. 58
67 „Grenzarbeitnehmer“, tamtéž, str. 59
68 „Kranken- und Altenpflegepersonal“, tamtéž, str. 60
69 „Wissenschaftler und Fachkrdfte mit Hochschulabschluss sowie Künstler, Artisten und Fotomodelce“, tamtéž,
str. 61
10„mit speziellen Qualifikationen, “ tamtéž, str. 61
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ani toto množství však nestačilo a povolení bylo zvýšeno na 20.000. 

(viz příloha č. 11) Nařízení, která к tomuto kroku bylo nutno 

podniknout, vstoupila v platnost к 1. srpnu 2000. Tyto úpravy,
71 7? •známé taky jako projekt zelených karet , umožňují odborníkům 

v IT, kteří nepocházejí z EU, získat časově omezené (5 let) 

pracovní povolení. Podmínkou к tomu, aby pracovní povolení 

získali, je  vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání se 

zaměřením na obor informační nebo telekomunikační technologie. 

Tento projekt byl původně plánován na tři roky, ale pro velkou 

poptávku po IT odbornících byl v roce 2003 prodloužen do konce 

roku 2004. Problémem programu zelených karet však je  nejistota, 

ve které cizinci žiji, zelená karta jim  totiž dává jen  dočasné 

po vo len í к p o b y tu 73{oá. oprávnění к pobytu se liší tím, že je  časově 

omezené) a pokud to nebude prodlouženo, může být cizinec 

vyhoštěn.

10. zahraniční studenti -  v souvislosti s debatou o 

nedostatku odborných pracovníků a s přijetím odborníků v oblasti 

IT je  velkým zájmem Německa i přijímání zahraničních studentů, 

zejména pak s ohledem na celosvětovou „soutěž o nejlepší m ozky“14, 

cílem Spolkové vlády je  maximálně zatraktivnit studium v Německu 

pro zahraniční studenty -  tzv. „brain gain“ . Aby jim  bylo 

usnadněno přicestování do země, nemusí žádat o víza, a to 

samozřejmě občané EU, ale i mnoha dalších s tátů75. Ostatní studenti 

musejí o víza zažádat na německém zastupitelství ve své zemi. К 

tomu, aby vízum určené ke studijním účelům obdrželi, potřebují od 

německé vysoké školy potvrzení o přijetí a zároveň také doklad o

71 „Green Card“, tamtéž str. 63
72 Užívání označení zelená karta kritizuje americký politolog Fareed Zakaria. Toto pojmenování považuje za 
zavádějící, protože pokud cizinec dostane zelenou kartu ve Spojených státech, děje se tak po pěti letech pobytu a 
pokud má uchazeč čistý trestní rejstřík, znamená pak „téměř automatickou cestou к získání amerického 
občanství“ (almost automatic path to become an American). Naopak v případě Německa se jedná o zvaní 
zahraničních profesionálů, ale bez perspektivy toho, že by se mohli stát německými občany. -  Zakaria, F., To 
Become An American, Newsweek, 10.dubna 2006, str. 21
73 „ die Aufenthaltserlaubnis “
74 „Wettbewerb um die besten Kôpfe“, Migrationsbericht 2004, str. 67,
http://www.bamf.de/cln 042/nn 566316/SharedDocs/Anlagen/DE/Migration/Downloads/Migrationsbericht/inig 
rationsbericht.templateld=raw.propertv=publicationFile.pdf/migrationsbericht.pdf (citováno 30. 1. 2006)
75 jedná se o- Island, Norko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Monako, San Marino, Honduras, Izrael, Austrálie, 
Japonsko, Nový Zéland, Kanada, USA, tamtéž, str. 67
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tom, že budou mít první rok studia dostatek finančních prostředků. 

Zahraniční studenti jsou  při vyřizování žádostí o víza 

privilegovanou skupinou - víza získávají v urychleném řízení-tzv . 

procesu lhůty m lčen í76 V procesu  lhůty m lčení se jed n á  o to, že 

pokud  cizinecký úřad nevznese p ro ti žádosti o vízum  během tř í 

týdnů a dvou pracovních  dnů od  data je jíh o  p o dán í námitku, je  

vízum uchazeči autom aticky přiděleno . Po příjezdu do Německa 

získává student současně s ročním povolením к pobytu i pracovní 

povolení, za rok jsou  mu obě povolení prodloužena na dva roky a 

tato dvouletá povolení opakovaně získává do doby, než v Německu 

dostuduje, pak podle novely přistěhovaleckého zákona platí, že 

může zůstat ještě  jeden  rok a shánět si práci, pokud j iž  nějaké 

zaměstnání tedy nemá, pokud ano, smí jej nadále vykonávat.

2.4 Proces udělování azylu

Ten, kdo chce využít ústavního práva na azyl, musí v 

Německu projít azylovým řízením. Průběh tohoto řízení je  zakotven 

v zákoně o azylovém řízení. Zákon platí pro všechny cizince, kteří 

se v Německu domáhají ochrany na základě naplnění čl. 16a 

Základního zákona. Projednání žádosti o udělení azylu je  v 

pravomoci Spolkového úřadu pro migraci a uprchlíky. Podle §12 

zákona o azylovém řízení jsou  к podání žádosti a udělení azylu 

v SRN oprávněni nezletilí j iž  od 16. roku života a to i přesto, že 

podle občanského zákona není žadatel plnoletý a nemá tedy plnou 

způsobilost к právním úkonům. Právní úprava cizincovy země 

původu je  v tomto ohledu zcela irelevantní.

Prvním krokem, který každý cizinec, který chce v SRN 

požádat o azyl, musí učinit, je  to, že se přihlásí na pohraniční 

policii nebo na kterémkoli cizineckém úřadu. Za žádost o udělení 

azylu se podle německého zákona považuje jakýkoliv  projev vůle 

(písemný, ústní nebo jinak  projevený), ze kterého je  zřejmé, že

76 ,£chweigefristverfahren “, tamtéž, str. 67
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cizinec hledá v SRN ochranu před politickým pronásledováním. V 

případě, že cizinec přicestoval neoprávněně z třetí bezpečné země, 

může být na základě rozhodnutí cizineckého úřadu rovnou 

vyhoštěn.

Pokud se tedy cizinec přihlásí u pohraniční policie či 

cizineckého úřadu, je  po ověření svých osobních dokumentů 

přemístěn do nejbližšího přijímacího střediska. Správa, zřizování a 

chod těchto zařízení je  plně v pravomoci jednotlivých  spolkových 

zemí. Bezprostředně po příjezdu do tohoto zařízení je  cizinec 

povinen dostavit se na pobočku Spolkového úřadu pro migraci a 

uprchlíky, která se nachází v areálu každého přijímacího zařízení. 

Prvotním úkolem cizince je  na tomto místě za asistence pracovníka 

této pobočky vyplnit písemnou žádost o udělení azylu, kterou je  

vlastně písemně potvrzena vůle cizince ucházet se v Německu o 

azyl. Když cizinec požádá o azyl, platí, že žádost o azyl se vztahuje 

i na každé jeho dítě, které ještě  nedosáhlo věku 16 let a které se 

v okamžiku podání žádosti o azyl nachází na území SRN bez 

jakéhokoliv  platného povolení к pobytu.

Pobočka Spolkového úřadu pro migraci a uprchlíky následně 

v centrální evidenci vyhledá místo v jedné ze spolkových zemí a 

zašle žádost o ubytování konkrétnímu přijímacímu zařízení. 

Ačkoliv se tedy cizinec nachází v jednom  z přijímacích středisek, 

nemusí zde být ubytován. V Německu totiž funguje systém tzv. 

přijímacích kvót, které musí být na každý rok danou konkrétní zemí 

potvrzeny a na základě toho je  potom uchazeč do jedné ze 

spolkových zemí umístěn.

Žadatel je  povinen, i když má zástupce, osobně se podílet a 

osobně zodpovídat veškeré dotazy (ústně i písemně) všem úřadům 

zúčastněným na řízení Naopak Spolkový úřad pro migraci a 

uprchlíky je  povinen ověřit žádost o azyl a prověřit všechna 

žadatelova tvrzení. Dále je  v kompetenci Spolkového úřadu 

posoudit, zda existují překážky, které by bránily vycestování.

Nej důležitější součástí azylového řízení je , pohovor. Ten je  

veden pracovníkem Spolkového úřadu za účasti tlumočníka, Během
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pohovoru je  žadatel povinen objasnit důvody svého odchodu 

z vlasti a předložit nezbytné důkazy, které potvrzují jeho 

pronásledování v domovské zemi. Pracovník následně klade, skrze 

tlumočníka (pokud je  to nutné), žadateli různé doplňující a 

upřesňující otázky, s cílem ověřit si žadatelova tvrzení.

Rozhodnutí o udělení nebo neudělení azylu spadá do 

kompetence Spolkového úřadu. Během řízení může úřad kdykoli 

žadatele předvolat к ověření, případně osvětlení dalších okolností a 

údajů. Samotné rozhodnutí o udělení, či neudělení azylu musí mít 

písemnou formu a bezodkladně je  doručováno žadateli. 

Nej důležitější v rozhodnutí je  zohlednit každý konkrétní případ 

žadatele a jeho vlastní osud. V určitých případech je  žádost 

odmítnuta jako nepřípustná. Tak se děje tehdy, když je  zřejmé, že 

cizinec byl j iž  před svým příjezdem do Něm ecka v některém jiném  

třetím státě. Žádost o udělení azylu je  Spolkovým úřadem zamítnuta 

jako zjevně neodůvodněná v případě, že nejsou splněny podmínky 

pro udělení politického azylu ani podmínky pro udělení tzv. malého 

azylu. Pokud se po posouzení konkrétní žádosti o udělení azylu 

zjistí, že cizinec žádá v Něm ecku o azyl pouze z ekonomických 

důvodů, popř. aby unikl všeobecné nouzi či aby unikl válečnému 

stavu, ve kterém se jeho země nachází (a zároveň nejsou dány 

důvody pro udělení pobytu z humanitárních důvodů), je  jeho žádost 

zamítnuta jako zjevně neodůvodněná. To samé se stane, když 

žadatel uvádí nesprávné údaje či falešné důkazní prostředky, dále 

pak pokud nevypoví pravdu o své totožnosti či státním občanství, 

popř. tato svá tvrzení doloží zfalšovanými doklady, také pokud 

žádost podal s cílem vyhnout se hrozícímu vyhoštění (měl tedy 

možnost podat žádost o udělení azylu dříve), hrubě porušuje svoji 

povinnost součinnosti při azylovém řízení, je  podle cizineckého 

zákona způsobilý к vyhoštění.

V případě, že je  udělení azylu zamítnuto z důvodu, že žadatel 

přicestoval na území Německa z některé z bezpečných třetích zemí, 

musí být v rozhodnutí zároveň nařízeno vycestování.
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Třetí možností je  pozitivní rozhodnutí, ve kterém je  žadateli
77přiznán azyl a žadatel se stává „azylantem  “ .

V případě, že žádosti nebylo vyhověno a žadatel podle 

cizineckého zákona nezíská žádný j iný  právní titul, který by ho 

opravňoval zdržovat se na území Spolkové republiky Německo, je
y o

vydána tzv. „pohrůžka vyhoštění “ , která musí být součástí 

rozhodnutí o nepřiznání azylu. Potom se postupuje následovně:

1) V případě, že má být podle nařízení vyhoštění cizinec 

vyhoštěn do třetí bezpečné země, nařídí Spolkový úřad bezodkladně 

toto vyhoštění.

2) V případech nepřípustných a zjevně neodůvodněných 

žádostí se cizinci udělí jednotýdenní lhůta к vycestování. Pokud je  

azyl odmítnut (vyjma případů nepřípustných a zjevně 

neodůvodněných žádostí), nebo žadatel svoji žádost vezme zpět, 

platí měsíční lhůta к vycestování. Tato lhůta je  ovšem zkrácena na 

1 týden v případě, že žadatel vezme svoji žádost o udělení azylu 

zpět ještě  před samotným rozhodnutím  Spolkového úřadu. Naopak 

v případě, že se žadatel obrátí na soud s žalobou proti rozhodnutí 

Spolkového úřadu, může být tato lhůta prodloužena na 3 měsíce.

Jestliže správní soud rozhodnutí o zamítnutí žádosti o azyl 

z důvodu nepřípustnosti žádosti zruší, musí Spolkový úřad 

pokračovat v azylovém řízení. Pokud správní soud negativní 

rozhodnutí Spolkového úřadu rozsudkem potvrdí, vydá Spolkový 

úřad bezodkladně příkaz к vyhoštění, s lhůtou 1 měsíc к opuštění 

země.

Nejjednodušším  případem je  rozhodnutí o přiznání azylu, 

případně tzv. malého azylu. V takovém případě získává azylant 

automaticky povolení к pobytu, a to na 3 roky. Nejpozději do 

uplynutí této lhůty Spolkový úřad přezkoumává, zda nejsou dány 

důvody pro odnětí nebo zrušení azylu. Pokud shledá, že takové 

důvody nenastaly, je  azylantům uděleno neomezené povolení 

к pobytu. Nicméně v souvislosti se zásadou, že azyl je  pouze

77 „ der Asylberechtigter “
78„ d ieA b sc h ie b u n g sa n d ro h u n g “
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dočasný prostředek к ochraně, může být azyl v budoucnu kdykoliv 

odňat.

2.5 Udělení občanství

Již koncem 80. let dospěla Spolková vláda -  tehdy složená 

z CDU/CSU a FDP -  к závěru, že není žádoucí, aby početně tak 

významná menšina obyvatelstva SRN, jako jsou  cizinci, je jichž  

předkové žili v Německu již  po generace, byla vyčleněna z 

občanských práv a povinností. U všech politických stran 

zastoupených ve Spolkovém sněmu sílilo přesvědčení, že reforma 

zákona o s tá tn í p ř ís lu šn o s ti19, která by cizincům, dlouhodobě 

žijícím na území SRN, usnadnila získání německé státní 

příslušnosti, je  nezbytností. Za tehdejší vlády však к reformě ještě  

nedošlo, protože politické strany zastoupené ve Spolkové vládě se 

nebyly schopny dohodnout na je jích  ústředních bodech. Spornou 

zůstávala především otázka, zda by do německého právního řádu 

měl být implementován tzv. i us so li- což by znamenalo, že dítě 

které má rodiče cizince, ale narodilo by se na německé půdě, by 

nabylo německé občanství. Dalším sporným bodem byla otázka, zda 

umožnit držení německého občanství zároveň s nějakým dalším.

Ke konsenzu ohledně reformy zákona o státním občanství 

došlo až na konci 90. let. Vládnoucí strany v této otázce mezi sebou 

uzavřely smlouvu, v níž byly obsaženy dva zásadní body:

1. Děti, j ež se narodily cizincům, přičemž alespoň jeden

z nich se už na území SRN narodil, nebo „přicestoval ja ko  m ladší
'  80 v 14 let - a má na územ í SR N  po vo len í к trvalém u p o b y tu .“ Možnost

vybrat si mezi německým a jiným  státním občanstvím má dětem

imigrantů poskytnout jis to tu , že patří do německé společnosti a

nikdo je  z ní nevyčleňuje.

http;
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2. Právo na udělení občanství má být usnadněno. „Za 

určitých předpokladů vzniká nárok na udělení občanství j i ž  po  8 

letech p o b y tu “81 na území SRN, doposud to bylo 15 let.

Ani při jedné z těchto variant není směrodatné, zda se tímto 

postupem uchazeč stane držitelem více státních příslušností. Cílem 

zákona je  totiž usnadnit získání německého státního občanství, ne 

zamezení vlastnictví více občanství. Výše zmíněné body byly 

M inisterstvem vnitra přepracovány v návrh zákona к 13. lednu 

1999. Proti návrhu reformy se ze strany veřejnosti vzedm ula silná 

kampaň. Terčem kritiky byla především otázka vlastnictví dvojího 

občanství. Z četných, mnohdy emocionálně velmi vypjatých, 

diskusí bylo patrné, že zejména v nových spolkových zemích není 

společenské klima udělování občanství cizincům příliš příznivé. O 

tom, že návrh reformy neprojde v původním  znění a bude třeba 

nalézt komprom isní řešení rozhodly volby do Zemského sněmu 

v Hesensku (rok 1999). Z  výsledku voleb do Zem ského sněmu bylo 

patrné, že reform ní návrh Spolkové vlády by už ve Spolkové radě  

nezískal většinu h lasů .“*2 Nezbylo než vést další jednání a dospět ke 

komprom isnímu řešení, to vstoupilo v platnost к 1. lednu 2000.

Jak se tedy stát německým občanem? Existují dvě možnosti, 

tou nej přirozenější je  samozřejmě narození, druhou variantou je: 

udělení občanství na základě podané žádosti, přičemž uchazeč musí 

splňovat některé podmínky. Nyní se jednotlivým  alternativám, „jak 

se stát N ěm cem “ budu věnovat podrobněji, lze tak:
от #

• Na základě původu - vztahuje se na děti, jež  se

narodily rodičům, z nichž alespoň jeden  má německou státní 

příslušnost, pokud j i  má pouze otec a s matkou není oddán, je  

požadováno uznání nebo určení otcovství, řízení v této otázce však 

musí být započato dříve, než potomek dovrší 23. rok života. Pokud 

toto dítě má tedy jednoho rodiče cizince, mnohdy pak má i dvojí

81 „unter bestimmten Voraussetzungen ein Einbiirgerungsanspruch bereits nach achtjáhrigem Aufenthalt
bestehen tamtéž, str. 26
82 „Mit dem Ergebnis der Landtagswahl in Hessen im Február 1999 war absehbar, dass der Reformvorschlag
der Bundesregierung im Bundesrat keine Mehrheit mehr gefunden hätte.“, tamtéž, str. 27
83 „das Abstammungsprinzip“, Einbuergerung, str. 9,
http://www.einbuergerung.de/Einbuergerung 2006 neu.pdf (citováno 7. 4. 2006)

27

http://www.einbuergerung.de/Einbuergerung


občanství, v takovémto případě pak nedochází к tomu, že by se 

muselo mezi svým lá. a 23. rokem rozhodnout, které z nich si 

ponechá a kterého se vzdá, má právo na obě.

• Na základě m ísta narození*4-tato varianta je  určena 

dětem, jež  se narodily na území SRN, ale je jich  rodiče nejsou 

Němci, tyto děti mohou za určitých podmínek získat německou 

státní příslušnost. Jaké předpoklady tedy musí splňovat? Alespoň 

jeden z rodičů se musí j iž  minimálně osm let pravidelně a v souladu 

se zákonem zdržovat na území SRN, dále pak musí mít povolení 

к pobytu v Německu nebo Evropské unii, popřípadě být občanem 

některé z členských zemí Evropské unie nebo neunijních zemí 

Evropského hospodářského prostoru (Island, Lichtenštejnsko, 

Norsko) popřípadě Švýcarem. Splňují-li rodiče tyto podmínky, 

stává se je jich  potomek j iž  při narození Němcem, zároveň ale 

mnohdy mívá i občanství v zemi původu svých rodičů. Potomek se 

však do svých 23. narozenin musí rozhodnout, které občanství si
r 85ponechá, v tomto případě se jedná  o tzv. opční m odel . Pokud se do 

svých 23 let nerozhodne, nebo úřadům neprokáže, že se jiné  státní 

příslušnosti vzdal, automaticky německé občanství ztrácí.

• Pokud se zájemce o německé občanství na území 

SRN nenarodil, i tak o něj může zažádat, musí splňovat určité 

podmínky a vyplnit formulář. Co tedy musí žadatel splňovat, aby 

mohl o udělení občanství zažádat?

a) musí být starší 16 let, je -li mladší, činí tak za 

něj jeho zákonní zástupci-zpravidla rodiče;

b) v době udělení občanství má povolení к 

pobytu na území SRN, EU, zemí Evropského hospodářského 

prostoru n e b o je  Švýcarem;

c) minimálně po dobu osmi let se pravidelně a 

v souladu se zákonem zdržuje na území SRN;

84 „das Geburtsortprinzip tamtéž, str. 9
85 „das Optionsmodell“, tamtéž, str. 9
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je  schopen hradit si životní náklady své i své

rodiny, aniž by pobíral sociální dávky nebo podporu 

v nezaměstnanosti;

příslušnosti.

Pokud uchazeč nesplňuje jen  jedinou z těchto podmínek, 

nebude mu německé občanství uděleno.

Nárok na udělení občanství má zpravidla manžel, popřípadě 

registrovaný partner německého občana, pokud žije na území SRN 

již  minimálně čtyři a manželství trvá alespoň j iž  dva roky. Žádost 

může být však zamítnuta, pokud vztah ztroskotal, partneři žijí 

odděleně nebo plánují rozvod, také pokud se prokáže, že spolu 

uzavřeli jen  tzv. sňatek na oko. Nárok na udělení občanství mají i 

nezletilé děti těch, kterým bylo německé občanství j iž  přiděleno, a 

to po minimálně třech letech pobytu na území SRN.

V posledních týdnech se vedou četné diskuse ohledně testů, 

s je jichž  zaváděním přišla spolková země Bádensko Wůrttembersko. 

Jejich velkým zastáncem je  snad jen  CDU/CSU, ostatní strany jej 

kritizují nebo alespoň jako v případě FDP v něm nevidí řešení 

stávající situace. Nicméně 5. května 2006 se ministři vnitra všech 

spolkových zemí shodli na tom, že podmínky pro udělení občanství 

cizincům, musejí být zpřísněny. Kromě jazykových znalostí a testu 

po dokončení integračního kursu, tak budou uchazeči přezkoušeni 

ještě  v tzv. testu sm ýšlení nebo-li také testu vědom ostí a hodnot86.

86 Das Gesinnungstest, der Wissens- und Wertetest, Essinger, D., Test und Eid fíir Einbíirgerungswillige, 
Siiddeutsche Zeitung, 15. března 2006, číslo 62, str. 7

e)

f)

má dostatečné znalosti němčiny; 

nedopustil se žádného trestného činu a nebyl

musí se vzdát své předchozí státní

ctí svobodné a demokratické základy, z nichž
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Zkouška může být „písemná, ústn í nebo může žadatel předvést, ja k
r r 87by se zachoval v určitých situacích

V tomto testu se musí uchazeči prokázat základními 

znalostmi německé ústavy a západních demokratických hodnot. 

Budou tak kladeny otázky na postoj uchazečů к vraždám ze cti, 

týrání manželek a dcer, právu žen na sebeurčení, popírání 

holocaustu, postoji к homosexuálům, ale budou dotazování i na 

důvod dělby moci, povinné školní docházky, kdo může zakázat 

v Německu politickou stranu. Test se sestává za 100 otázek, 

přičemž každá země si je  může určit sama. Například v Hesensku je  

zveřejnili na internetových stránkách, aby se uchazeči mohli 

důkladně připravit.

Proti testům  sm ýšlen í se ostře vyslovuje Spojenectví 

90/Strana zelených, protože podle nich je  to čirý vědomostní test, 

který by nezvládlo správně zodpovědět ani mnoho německých 

občanů. Předsedkyně zelených Claudia Roth si i myslí, že je

protiústavní, podle ní je  v rozporu se 3. článkem Základního 

zákona, podle kterého nesmí být nikdo znevýhodňován kvůli své 

víře. Strana zelených označuje test dokonce jako test m uslim ů88, a 

jako takový je  tedy podle nich v rozporu s ústavou. Roth se 

vyjadřuje i к hesenském u testu, který klade otázky zaměřené na 

uchazečovo hodnotové smýšlení, to podle ní ostře porušuje základní

právo na svobodu myšlení a říká: „S tá t nemůže po  uchazečích o
г г 89občanství chtít, aby m ěli určitý názor.“ Ale křesťanští demokraté 

jsou  nadále přesvědčeni, že kdo chce získat německé občanství 

musí mít povědomí o německé historii, státu, ústavě a 

společenských strukturách.

87 Senková, Z., Německo vyzkouší žadatele o pas z demokracie, Mladá fronta DNES, 6. května 2006, číslo 106, 
ročník XVII, str. A 13
88 „der Muslimentest", Gríine rufen zu Klagen gegen Einbiirgerungstest auf, Die Welt, 22. 3. 2006, str. 2
89 „ Der Staat kann von einbürgerungswilligen Menschen nicht verlangen, eine bestimmte Meinung zu haben. “,
tamtéž, str. 2
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3. Postoje politických stran

V současnosti žije na území SRN 6,7 milionu cizinců, kteří 

přišli legální cestou, proto se žádná z politických stran nemůže 

otázce přistěhovalectví vyhýbat, ba právě naopak, ve svých 

programech se této problematice intenzivně věnují. Za největšího 

ochránce práv přistěhovalců lze označit Spojenectví 90/Stranu 

zelených. Přehled stanovisek politických stran začnu tedy jim i:

3.1 Spojenectví 90/ Strana zelených

Strana samotná označuje ve svém volebním programu z roku 

2005 za prioritu své politiky -  v otázce přistěhovalectví - 

dodržování občanských a lidských práv přistěhovalců a pomoc 

uprchlíkům -  tato stanoviska se snažili prosadit i do 

přistěhovaleckého zákona, některé reformní návrhy se jim  podařilo 

prosadit, o některých se nadále diskutuje. Zelení ostře kritizují, že 

mnoho lidí, kteří v Německu žijí j iž  mnoho let, stále ještě  nemá 

trvalé povolení к pobytu a tím pádem ani perspektivu ke své 

integraci do německé společnosti, v této otázce spatřují změny jako 

nezbytné. Cílem zelených je  zavést ustanovení, které by 

opravňovalo к pob y tu 91. Zejména dětem uprchlíků, které dokončily 

školu, by mělo být umožněno, aby se mohly dále vzdělávat 

v oborech, ve kterých pak budou mít možnost získat i pracovní 

povolení. Údaje o tom, po jakých oborech je  největší poptávka 

eviduje Spolková pracovní agentura. Integrační kursy musejí být 

dostupné všem a je jich  zřizovatelé musejí.úzce spolupracovat se 

Spolkovou pracovn í agenturou  , dále pak má být odstraněna 

přebujelá byrokracie spojená s integračními kursy. „Plánům na 

zřízen í uprchlických táborů mimo E U  říkáme ja sn é  ne.“93

91 „die B leiberechtsregelunghttp://www.gruene-portal.de/6 kapitel.79.0.htm1#51 (cit. 16. 3. 2006)
92 „Bundesagentur fíir Arbeit“, tamtéž
93 „Plänen zur Einrichtung von Flüchtlingslagem auBerhalb der EU erteilen wir eine klare Absage“, tamtéž
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Namísto toho vidí Strana zelených řešení v odstranění příčin, 

které vedou к tomu, že lidé utíkají ze svých vlastí. Během vazby  

p ředcházejíc í vyhoštěn í94 chtějí Zelení výrazně omezit opatření, jež 

omezují lidskou svobodu. Zejména osoby, které si zasluhují 

ochranu -  jako  jsou  nezletilí, těhotné ženy a starší lidé, samostatně 

vychovávající rodiče s dětmi, nemocní a traumatizovaní lidé - do 

vazby, jež  předchází vyhoštění, vůbec nepatří. Vyhoštění do 

krizových oblastí, kde probíhají války nebo občanské války 

absolutně odsuzují.

Spojenectví 90/Strana zelených je  velkým zastáncem a 

obhájcem multikulturní společnosti, je jich  heslem v oblasti 

imigrační politiky je: „Rozm anitost má budoucnost -  pro  po litiku  

uznání, ne vyčleňování. “95 Zelení ve svém programu zdůrazňují, že 

by všichni lidé měli mít stejná práva, bez ohledu na svou odlišnost 

si každý člověk zaslouží respekt. Kritizují konzervativce a je jich  

ideu tzv. „návodné k u ltu ry “96, která by měla vést к homogenitě ve 

společnosti -  takový přístup podle Zelených popírá rozmanitost 

německé společnosti a akorát j i  štěpí, protože uznává jen  jedinou 

legitimní kulturu a lidi, je jichž  kultura se od této liší, tak staví do 

opozice. Naopak, pokud mají všichni lidé svobodu a volnost, mohou 

se od sebe navzájem mnohému naučit. Ideálem je  pro Zelené 

pluralitní společnost, ve které panuje dynamický vývoj a vzniká 

něco nového.

Zelení se zasazují o to, aby všichni lidé měli rovný přístup 

při získávání zaměstnání, majetku a služeb. Rádi by tak přijali
07  •antid iskrim inačn í zákon  . Nikdo nesmí být znevýhodňován kvůli 

svému pohlaví, etnickému původu, náboženství, světovému názoru, 

sexuální orientaci nebo postižení. V této souvislosti ještě  obhajují 

svobodu náboženství -  zvláštní pozornost věnují kromě křesťanství 

především židovství a islámu -  přímo zdůrazňují, že islám má být

94 „die Abschiebehaft“, tamtéž
95 „Vielfalt hat Zukunft -  Fiir eine Politik der Anerkennung undgegen Ausgrenzung“, tamtéž
96 „ die Leitkultur“, tamtéž
97 „das Antidiskriminierungsgesetz“, tamtéž
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politicky i společensky uznán jako rovnoprávný s křesťanstvím a 

židovstvím.

Multikulturní společnost je  pro Zelené realitou a chtějí ji  

všemi demokratickými prostředky podporovat. Migranti jsou  

nedílnou součástí německé společnosti a kulturní a náboženská 

odlišnost je  je jich  průvodním znakem. Zelení jsou  velkými zastánci 

integrace, vnímají j i  jako proces, na jehož základě je  možné vést 

život, kdy budou mít všichni lidé rovné možnosti a budou mít 

možnost kulturního sebeurčení. O úspěšné integraci však nelze 

hovořit, dokud imigranti nebudou politicky integrováni a právně 

zrovnoprávněni. Zelení by tak i rádi usnadnili získání německého 

občanství a umožnili i dvojí občanství.

Klíčovým úkolem je  integrace dětí, u nich by se v co 

nejranějším věku mělo začít s výukou němčiny, vyslovili se i pro to, 

„aby byla něm čina na školách povinným  ja zykem ,“98 Zelení vidí 

jako ústřední začít s jazykovou výukou j iž  v předškolním věku. 

Nicméně osvojení si jazykových dovedností je  stejně tak nezbytné i 

pro dospělé. Aby mohla být integrace úspěšná je  zapotřebí, aby 

cizinci měli možnost vzdělání, zde vidí Zelení úkol pro německý 

vzdělávací systém, který „m usí být schopen zacházet se 

společenskou i ku lturn í rů zn o ro d o stí“.99

3.2 SPD

I tato strana je  vůči cizincům velmi vstřícná. Německo 

označuje za světu otevřenou a tolerantní zemi, která má jako jeden 

z hlavních cílů své spolkové politiky zajistit všem cizincům na 

území SRN možnost integrace, tu definují jako: „m írum ilovné a 

rovnoprávné soužití lid í různého původu, ve kterém  panuje  respekt,

98 „Deutsch ais Pflichtsprache“, Union will mehr Druck aufZuwanderer, Siiddeutsche Zeitung, 15. dubna 2006, 
číslo 88, str. 5

Unser Bildungssystem muss fähig werden, mit sozialer und kultureller Heterogenität umzugehen. 
http://www.gruene-portal.de/6 kapitel.79.0.html#51 (citováno 16. 3. 2006)
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p ř ije tí a so lid a rita .“100 Základním předpokladem integrace je  pak 

právní, společenská i politická rovnost a skutečná rovnost šancí. 

Modernizaci zákona o státním  občanstv ím  a schválení 

přistěhovaleckého zá ko n a 102 považují za milníky v této otázce a za 

následný cíl si kladou, aby bylo cizincům, kteří získají německé 

občanství, umožněno ponechat si obě. I sociální demokraté si jsou  

vědomi, že s integrací úzce souvisí vzdělání, a tak by rádi umožnili 

jeho větší dostupnost a ostře vystupují proti zavádění školného. 

Navíc děti im igrantů vyrůstají převážně v rodinách 

s podprůměrnými příjmy a ani vzdělání je jich  rodičů nebývá moc 

vysoké, podle průzkumů PISA děti z takových poměrů -  nejen tedy 

v rodinách přistěhovalců - jen  v málo případech získají 

vysokoškolské vzdělání. Reprodukce vzdělanostní nerovnosti a 

úloha školského systému jsou  v akademické obci velmi diskutované 

a doposud se nepodařilo najít uspokojivé řešení. Existuje tedy 

mnoho přístupů, jak  lze intervenovat do procesu reprodukce. 

Stručný přehled к této problematice nalezneme např. v knize 

Tomáše Katrňáka O dsouzeni к m anuální p rá c i.104 Další faktor, který 

hraje jis tě  významnou roli, je  i to, že děti, je jichž  rodiče mají jen  

základní vzdělání a které vyrůstají spíše v chudých poměrech, kde 

se žije takříkajíc od výplaty к výplatě, mají к duševnímu bohatství 

asi j iný  vztah, než lidé, kteří dennodenně nemusejí řešit základní 

existenciálni problémy, typu jestli  bude ke konci měsíce dost peněz 

na večeři. Od těchto dětí často očekávají i rodiče, že by si měly co 

nejdříve sehnat zaměstnání, aby přispěly do domácí kasičky i ony. 

Možná by pomohla setkání s lidmi významnými v oborech, které 

vystudovali a kteří by třeba už dětem na základních školách 

vysvětlili, že cesta za úspěchem je  náročná, ne však nemožná, nebo 

s lidmi, kteří pocházejí z podobných poměrů a díky své píli získali

100 „... das von gegenseitigen Respekt, von Akzeptanz und Solidarität geprägte friedliche und gleichberechtigte 
Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Herkunft“, Aufruf neue Inlanderfiir Schroder, 
http://www.spd.de/servlet/PB/show/l588003/010905 1 Aufruf Neue Inlaender-DE.pdf (cit. 7. 2. 2006)
101 „Staatsbiirgerschaftsrecht tamtéž
102„das Zuwanderungsgesetz“, tamtéž
103 Naopak školné mají ve svém programu křesťanští demokraté a v zemích, kde vládnou, jej prosazují.
104 Katrňák, T., Odsouzeni к manuální práci, SLON, Praha 2004
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zajímavá pracovní místa. Takové příklady by tak současným dětem 

jis tě  byly dobrým vzorem. Otázkou však nadále zůstává, jak  přimět 

rodiče těchto dětí, aby své potomky financovali např. o pět let déle 

než původně zamýšleli.

V Základním  program u Sociálnědem okratické strany  

N ěm ecka '05, který byl přijat 20. 12. 1989 a pozměněn 17. 4. 1998, je 

i část věnovaná popisu stavu přistěhovalectví a postavení cizinců 

v Německu. I sociální demokraté vnímají Německo jako 

multikulturní společnost, ve které žijí pohromadě lidé různých 

národností, kultur a náboženství, ale mnozí z nich „ stále je š tě  trp í 

ku lturn í a společenskou izo lací a s tá va jí se oběťm i 

diskrim inace. “m  Za zvlášť ohrožené považují děti cizinců, neboť
107„ony sto jí mezi kulturam i

Sociální demokraté vidí v kulturní různorodosti stejně jako 

zelení obrovský potenciál, který může německé obyvatelstvo 

obohatit. Kladou tedy velký zřetel na podporu spolupráce, 

pochopení a úctu mezi jednotlivým i národy a kulturami, chtějí být 

nápomocni při integraci. Cílem SPD bylo a je  zlepšit postavení 

cizinců na základě zákona o pobytu, dát j im  volební právo ve 

volbách do obecních zastupitelstev.

V otázce přistěhovalectví lze chápat jako  prioritu SPD 

integraci. Zde je  nej důležitější vyřešit problémy ve školství a 

napomoci při osvojování si znalostí němčiny, jak  se vyjádřil dnes 

j iž  předseda SPD Kurt Beck: „dobrá něm čina je  nej důležitějším  

předpokladem  pro začlenění. Kdo neumí, německy, nemá dodělanou
r r r  108školu a nenam áhá se, nemá v Něm ecku perspektivu .“ Sázet však 

jen  na nátlak a sankce podle SPD není dostačující. I sociální

105 Grundsatzprogramm der sozialdemokratischen Partei Deutschlands,
http://www.spd.de/servlet/PB/show/1588244/programmdebatte grundsatzprogramm a.pdf (cit. 7. 2. 2006)
106 „... leiden noch immer unter kulrullerer undgesellschaftlicher Isolation und werden Opfer von 
Diskriminierung.“, Grundsatzprogramm der sozialdemokratischen Partei Deutschlands, tamtéž, str. 24
l07„ ... die zwischen den Kulturen stehen Grundsatzprogramm der sozialdemokratischen Partei Deutschlands, 
tamtéž, str. 24
108 „Gates Deutshc ist die wichtigste Voraussetzungfiir Eingliederung. Wer kein Deutsch spricht, keinen 
Schulabschluss besitzt, hat in Deutschland keine perspektíve. “, Union will mehr Druck aufZuwanderer, 
Siiddeutsche Zeitung, 15. dubna 2006, číslo 88, str. 5
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demokraté prohlašují, že „ tac í přistěhovalci, k teří lp í na pevných  

patriarcháln ích  strukturách, nem ají v Něm ecku co pohledávat. “109 

I SPD ve všech svých výstupech, zabývajících se tímto 

problémem, označuje jako nemyslitelné, aby byli lidé 

diskriminováni z důvodu svého náboženství, kultury, národnosti, 

sexuální orientaci, věku nebo tělesného postižení. Integraci vnímají

i jako prevenci proti pravicovému extremismu, protože pokud se
\

lidé seznámí s jiným i konkrétními lidmi osobně, bude pro ně daleko 

těžší trvat na svých předsudcích vůči celému národu.

Za účelem pravicovém u extremismu předcházet, podporují 

sociální demokraté různé interkulturní projekty, usilují tak o 

„pozitivní in tegrační p o litiku ííU0, k terá staví přistěhovalce na roveň 

německým občanům, nedostává je  do pozice podřazených. Aby 

mohl být boj proti pravicovému extremismu úspěšný, vystupují j iž  

na základních školách s přednáškami, je jichž  cílem je  zbavit 

některé žáky, resp. studenty „unáhlených pau ša liza c í cizinců ja ko  

zlodějů, drogových krim inálníků a hesel o náplavě a zy la n tů “.111

Ani SPD podobně jako zelení nevidí jako cíl integrace tzv.
119 . . .  •„návodnou kulturu“ , té připisují snahu o jednostranné a absolutní

přizpůsobení se ze strany imigrantů. Naopak v integraci spatřují 

„ trvalý proces dorozum ívání se o společných předpokladech  a 

pravid lech  so u ž ití“. 113 Úspěšná společenská integrace si žádá dvojí: 

na jedné straně vzájemnou akceptaci, respekt a toleranci mezi 

jednotlivým i skupinami obyvatelstva, na straně druhé pak 

rovnoprávnost a rovné jednání, tedy rovnost šancí ve společnosti i 

na pracovním trhu a v přístupu ke vzdělání a v nabídkách sociálních 

služeb. Zejména otázku vzdělání a přístupu imigrantů к němu vnímá 

SPD jako velmi problematickou.

109 „in Deutschland hätten jene Zuwanderer nichts zu suchen, die an strengen patriarchalischen Strukturen 
festhielten. “ tamtéž, str. 5
110 „positive Integrationspolitik", Anträge zum ordentlichen Bundesparteitag der SPD, str. 101, 
http://www.spd.de/servlet/PB/show/l 589315/261005 antragsbuch karlsruhe.pdf (cit. 7. 2. 2006)
111 „leichtfertige Gleichsetzungen von Auslándern mit Dieben und Drogenkriminellen oder Parolen von der 
„Asylantenschwemme““, Anträge zum ordentlichen Bundesparteitag der SPD, tamtéž, str. 101,
112 „die Leitkultur“, Anträge zum ordentlichen Bundesparteitag der SPD, tamtéž, str. 104
113 „...ständiger Prozess der Verständigung , uber die gemeinsammen Grundlagen undRegeln des 
Z u s a m m e n le b e n s Anträge zum ordentlichen Bundesparteitag der SPD, tamtéž, str. 104
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Sociální demokraté přivítali nový přistěhovalecký  zákon, jsou  

přesvědčeni, že na jeho základě lze rozumně regulovat imigraci do 

Německa a současně se zlepší integrace přistěhovalců, kteří 

v Německu trvale žijí. Aby byla integrace úspěšná a zabránilo se 

vzniku paralelních společností, je  zapotřebí nejen nabídky 

poskytovat, ale i využívat. Sociální demokraté tak od cizinců, kteří 

chtějí trvale v SRN žít, požadují, aby se naučili německy, a snáze se 

tak mohli zapojit do společenského života v této zemi. Jako 

samozřejmost pak chápou, že se všichni, kdo se chtějí trvale 

v Německu zdržovat, ztotožní s je h o  svobodně-demokratickým 

zřízením a budou se řídit německými zákony.

Sociální demokraté by rádi pokračovali v zjednodušování 

podmínek, které musí cizinci splňovat, aby mohli v Německu žít, 

aby měli víc práv, snadněji získávali občanství, aby к nim Německo 

bylo více vstřícné a otevřené.

Než se budu věnovat další politické straně, a to CDU/CSU, 

popíši v následujícím prostoru koaliční dohodu mezi touto stranou a 

sociálními demokraty, samozřejmě z hlediska imigrační politiky, 

tak tedy:

3.3 Současná vládní koalice CDU/CSU a SPD

V koaliční smlouvě, kterou SPD a CDU/CSU nazvaly 

Společně pro  Německo. S  odvahou a lidskostí. K oaličn í sm louva  

CDU, C SU  a SP D lH, se strany dohodly na několika zásadních 

otázkách. Jejich společným cílem je  tak například boj proti 

pravicovému extremismu, antisemitismu a xenofobii. Chtějí tak 

napomáhat rozvoji kulturní různorodosti, tolerance, vzájemného 

porozumění, respektu a pochopení životních hodnot druhých. Jako 

nezbytnou pro úspěch označují spolupráci Spolku s jednotlivými 

zeměmi, obcemi, médii, církvemi, odbory, sportovními kluby, 

zájmovými kroužky mládeže a dalšími uskupeními.

114 Gemeinsam fiir Deutschland. Mit Mut und Menschlichkeit. Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD, 
http://www.spd.de/servlet/PB/show/1589444/111105 Koalitionsvertrag.pdf (cit. 7. 2. 2006)
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Strany vládní koalice se dále zavazují ke komplexnímu 

integračnímu konceptu, který řeší nejen otázku dostupnosti 

pracovního trhu zejména pro mladé migranty, ale i opatření 

vztahující se к oblasti sociální, kulturní, náboženské a jazykové.

Velkým úkolem je  integrace, ta může být úspěšná jen  za 

předpokladu, že imigrace bude regulovaná a omezená. Úkoly s 

integrací spojené lze splnit jen  na základě meziresortní spolupráce. 

Začít se musí s odstraňováním důvodů, které migraci zapříčiňují, 

zde je  potřeba spolupráce na všech politických úrovních, dále také 

posílení spolupráce se zeměmi, odkud lidé emigrují, s tranzitními 

zeměmi a s Evropskou unií.

Spolková vláda označuje integraci za svůj stěžejní úkol. Ve 

své koaliční smlouvě se strany zavazují к „vedení in tenzivního  

dialogu s velkým i křesťanským i církvemi, s Židy a muslimy. 

M ezináboženský a in terku lturn í d ialog není je n  důležitou součástí 

in tegrační p o litiky  a po litického  vzdělání, ale slouží také 

к zam ezení a p o tírá n í rasismu, antisem itism u a extrem ism u ,“ 115

Zvláštní prostor je  věnován ženám cizinkám. V popředí stojí 

je jich rovnoprávné možnosti na podíl v politickém, hospodářském a 

kulturním životě, stejně jako je jich  právo na jazykové kursy, přístup 

ke vzdělání a zaměstnání. Téma rovnoprávnosti mužů a žen je  

zásadní otázkou, o níž se diskutuje v mezináboženských dialozích.

Velkým problémem jsou  „sňatky z donucení“ 116, ty nesmějí 

být trpěny a Spolková vláda hodlá využít všech prostředků к tomu, 

aby jim  zabránila. „D ůležitá  je  osvěta o právech  a povinnostech, 

stejně ja k o  p o s ílen í sebevědom í a určení si způsobu života  dívkam i
117a chlapci.“ Jako prevence před sňatky z donucení musí být 

zlepšeno právní postavení ohrožených. Také by měly být zřízeny 

poradenské služby, nabídky pomoci a různá preventivní opatření.

115 den intensiven Dialog mit den grossen christlichen Kirchen und mit Juden und Muslimen fiihren. Ein 
iterreligiôser und interkultureller Dialog ist nicht nur wichtiger Bestandteil von Integrationspolitik und 
politischer Bildung, er dient auch der Verhinderung und Bek 'mpfung von Rasismus, Antisemitismus und 
Extrem ism usGem einsam  fiir Deutschland. Mit Mut und Menschlichkeit. Koalitionsvertrag von CDU, CSU 
und SPD, tamtéž, str. 137
116 „Zwangsverheiratung“, tamtéž, str. 139
117 „Wichtig sindAufklärungen über Rechte und Pflichten Sofie die Stärkung des Selbstbewussteins und der 
selbst bestimmten Lebensfiihrung von Mädchen und Jungen. “, tamtéž, str. 139
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Vládní koalice chce sňatky z donucení zařadit na základě je jich  

skutkové podstaty do „Trestního zá ko n íku “n i, na jehož  základě na 

ně bude nahlíženo jako na trestný čin.

3.4 CDU/CSU

Tato strana má к přistěhovalcům již  jiný  vztah než předchozí 

dvě, ale i křesťanští demokraté si jsou  vědomi, že cizinci jsou  

součástí Německa. Důraz v přistěhovalecké a integrační politice 

kladou na vědomí si vlastní kulturní a národní identity. Základem 

pro CDU/CSU je  tzv. „světuotevřené v la sten ec tv í“119. Identitu 

německého národa dle CDU/CSU určuje ústavní pořádek SRN, 

německé dějiny, společný jazyk, kultura, to vše se odráží v tom, jak  

dnešní Němci vnímají své zvyky, jak  dodržují právní pořádek své 

vlasti, váží si demokracie a svobody. Křesťanští demokraté se coby 

Němci hlásí к evropskému kulturnímu dědictví a hodnoty, které ctí, 

vidí jako hodnoty západních křesťanů. Jako výraz své národní 

identity vnímají vůli po jednotě  a svobodě.

Křesťanští demokraté by rádi německou přistěhovaleckou 

politiku maximálně harmonizovali s evropskou, ale velký zřetel 

přitom musí být brán na německé národní zájmy. Budoucí 

přistěhovaleckou politiku vidí CDU/CSU takto - počet 

přistěhovalců, kteří přicházejí do SRN, musí být omezen, zároveň si 

však jsou  vědomi humanitárních závazků Německa a také závazků 

vyplývajících z minulosti, ty nehodlá CDU/CSU nikterak narušit. 

Musí se dohlížet na to, aby nebylo azylové právo zneužíváno a celé 

azylové řízení bylo urychleno. Křesťanští demokraté nechtějí 

přijímat ekonomické migranty, jsou  přesvědčeni, že pro ty 

v Německu není místo. Německo má mít zájem o takové 

přistěhovalce, kteří mu mohou být přínosem, kteří pomohou při 

řešení hospodářských a sociálních problémů. Z těchto důvodů

118„ das Strafgesetzbuch“, tamtéž, str. 139
119 „Weltoffener Patriotismus", Zuwanderung steuern und begrenzen. Integration fordem ., str. 1, 
http://www.cdu.de/doc/pdfc/070601 zuwanderung steuem.pdf (cit. 7. 2. 2006)
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prosazují jiné  podmínky a j iná  povolení к pobytu pro osoby 

s nejnižší kvalifikací a jiné, pokud možno maximálně lákavé, pro 

vysoce kvalifikované lidi.

Křesťanští demokraté nahlížejí i na integraci jako na 

nezanedbatelnou součást politiky bránící národní zájmy Německa. 

Integrace pomáhá vytvářet kulturu tolerance a porozumění. 

„ Integrace znam ená zapo jen í do společenských, hospodářských, 

duchovně-kulturních a právn ích  struktur p ř ijím a jíc í zem ě bez 

zřeknu tí se v lastn í ku lturn í iden tity ,“ 120

Úspěšný integrační proces by měl přijímající společnost 

obohacovat, dělat j i  kulturně pestřejší, konkurenceschopnější. 

Naopak pokud se integrace nedaří, hrozí segmentace společností a 

vznik paralelních společností. Cíl integrace tak spatřují ve 

vytvoření rovných podmínek a nabídce rovné šance všem к účasti 

na společenském, ekonomickém a kulturním životě, předpokládá 

však, že i cizinci budou dodržovat německé zákony, naučí se 

německy a celá společnost bude respektovat zásady soužití. 

Integrace však nemá připravit nikoho o jeho kulturní nebo 

náboženskou identitu, ale to jen  tak dlouho, dokud jsou  tyto 

v souladu s německým právním a ústavním pořádkem. „Zdařilá  

integrace představuje tedy společenské sou žití v ku lturn í to leranci a 

společenském  míru. “m  Integrace v žádném případě ani pro 

křesťanské demokraty neznamená asimilaci, je jím  cílem není 

absolutní přizpůsobení se přistěhovalců přijímající zemi. Integrace 

je  neslučitelná se vznikem paralelních společností. Pro CDU/CSU 

je  multikulturní společnost ve smyslu trvalé koexistence skupin 

obyvatelstva, kdy mají společné jen  stát, ve kterém žijí, jinak 

prakticky nevstupují do vzájemných kontaktů, nepřípustná a vede 

akorát ke ztrátě soudržnosti a identity celé společnosti.

V okamžiku, kdy postoje přistěhovalců budou v rozporu se 

Základním zákonem SRN, pak j iž  podle CDU/CSU není pro

120 „Integration bedeutet die Einbindung in das gesellschaftliche, wirtschaftliche, geistig-kulturelle und 
rechtliche Gefiige des Aufnahmelandes ohne Aufgabe der eigenen kulturellen Identität. tamtéž, str. 17
121 „Gelungene Integration bedeutet also gesellschaftliche Koexistenz in kultureller Toleranz und sozialem 
Frieden.“ , tamtéž, str. 17
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toleranci prostor. „Základem  sou žití v Něm ecku není m ultiku lturní 

libovůle, ale řád  hodnot západního křesťanství, které byly ovlivněny  

křesťanstvím , židovstvím , antickou filo zo fií, humanismem, římským
n i

právem  a osvícenstvím . “ Předpokladem integrace je , že 

přistěhovalci tyto hodnoty budou tolerovat.

CDU/CSU je  přesvědčena, že předpoklady úspěšné integrace 

jsou  o to větší, čím menší jsou  kulturní a náboženské rozdíly mezi 

imigranty a přijímající společností, vliv samozřejmě také přisuzují 

úrovni vzdělání a sociální situaci přistěhovalců i přijímající 

společnosti. Integrace je  celospolečenským úkolem a vyžaduje 

aktivní zapojení všech. Je tedy zapotřebí, aby se na ní podíleli 

politické strany, společenské organizace, občanské spolky a 

sdružení, církve ale také jednotlivci. Integrace je  tedy výzvou 

občanské společnosti. Pro imigranty samotné tak vzniká závazek, 

aby sami o své začlenění a účast na soužití s Němci usilovali. To 

ale neplatí pouze pro imigranty první generace. Integrace není 

samozřejmostí ani pro druhou a třetí generaci přistěhovalců. 

Křesťanští demokraté si jsou vědomi toho, že integrační nabídky 

musí být efektivněji zaměřeny na požadavky jednotlivých cílových 

skupin. Do procesu integrace by také měly být více začleněny 

svépomocné organizace samotných přistěhovalců.

CDU/CSU byla velkým příznivcem povinných integračních 

kursů pro cizince, kteří v Německu chtějí trvale zůstat. I u kursů 

předpokládala CDU/CSU úzkou spolupráci s přistěhovaleckými 

svépomocnými organizacemi. Pro občany členských zemí EU 

navrhovali dobrovolnou účast na kursech. Křesťanští demokraté 

prosazovali, aby nabídka integračních kursů byla spojena s nějakým 

stimulem, který by cizince motivoval do těchto kursů chodit. Měli 

tak na mysli např. kdo úspěšně absolvuje kurs, měl by být odměněn 

zlepšením své situace, co se jeho povolení к pobytu nebo jeho 

pracovního povolení týká. Současně však chtějí ty cizince, kteří se

122 „Grundlage des Zusammenlebens in Deutschland ist nicht multikulturelle Beliebigkeit, sondern die 
Werteordnung der christlich-abendländischen Kultur, die von Christentum, Judentum, antiker Philosophie, 
Humanismus, rômischen Recht und Aufklärung geprägt wurde. “ , tamtéž,str. 17
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nechtějí integrovat vystavit většímu tlaku, tak by například těm, 

kteří svou povinnost pravidelně se účastnit kursů neplní, mohlo být 

odmítnuto prodloužení povolení к pobytu. Chtějí také zřídit víc 

„integračních kursů a klást vyšší nároky na je jic h  kvalitu. “l2i 

Křesťanští demokraté chtěli, aby si všechny výdaje spojené 

s integračními kursy platili imigranti sami, pokud by na to neměli 

dost financí, měli by mít možnost půjčky za tímto účelem.

Křesťanští demokraté se také inspirují v zahraničí, zejména 

tedy v Nizozemí -  tam, dle platného zákona o udělení občanství, je  

všem nově příchozím imigrantům nabídnuta m ožnost účasti v tzv. 

„začleňovacím  program u“. Součástí tohoto zákona je  kurs, který má 

imigrantům pomoc nejen s jazykem  ale i s orientací ve společnosti a 

na pracovním trhu. Účastníci tohoto kursu dostávají po dobu jeho 

trvání sociální podporu. Za šest měsíců, kdy kurs skončí, následují 

testy, absolventi pak obdrží vysvědčení. Z účasti v „začleňovacím  

program u“'24 však pro imigranty vyplývají i povinnosti, pokud ty 

nesplní, mohou jim  pak být uděleny sankce, a to i v podobě 

finančních trestů. Němečtí křesťanští demokraté by chtěli 

prozkoumat, zda-li je  tento nizozemský model aplikovatelný i 

v Německu.

Velmi důležitou roii v otázce integrace hrají jazykové 

znalosti. Pokud ty nejsou dostatečné, je  pro imigranta celý život 

v Německu daleko náročnější, hůř se začlení do společnosti, hůř 

sežene práci, bude mít horší životní podmínky. Ze je  to skutečně 

problém, dokazuje anketa ze Severního Porýní Vestfálska, kde se 

víc než polovina tam žijících Turků přiznala, že německy neumí 

vůbec nebo jen  velmi špatně, o závažnosti situace taktéž vypovídá 

fakt, že třetina tureckých dětí při zápisu do školy také nemá žádné 

nebo jen  velmi malé znalosti němčiny. Křesťanští demokraté tak

123 Integrationskurse ausbauen undsträngere Massstäbe an deren Qualität anlegen. Union will mehr Druck 
auf Ausländer, Die Welt, 6. dubna 2006, str. 3
12 „das Eingliederungsprogramm Zuwanderung steuern und begrenzen. Integration fordem ., str.20, 
http://www.cdu.de/doc/pdfc/070601 zuwanderung steuern.pdf (cit. 7. 2. 2006)
125 „das Eingliederungsprogramm“, tamtéž, str.21

42

http://www.cdu.de/doc/pdfc/070601


podporují povinnou účast imigrantů, je jichž  znalosti němčiny 

nejsou dostatečné, na jazykových kursech.

Vzdělání je  dalším předpokladem úspěšné integrace. Ani zde 

není podle CDU/CSU situace zrovna růžová -  počet mladistvích 

přistěhovaleckého původu bez dokončeného vzdělání je  neúměrně 

vysoký. Tak 19,3% zahraničních mladistvích nemá dokončenou 

střední školu, oproti 7,9% německých mladistvých. Víc než 50%
• 190přistěhovalců ve věku 18-20 let nemá ani výuční list. CDU/CSU 

pro zlepšení situace navrhuje projekty, které by zvýšily účast dětí 

přistěhovalců ve školkách, ty by si tak snáze mohly osvojit němčinu 

a při nástupu do školy by j im  j iž  nečinilo takové potíže sledovat 

výuku v tomto jazyce. Dále pak zvláštní pravidla pro školy 

s vysokým podílem žáků, kteří nehovoří německy, zvýšit množství 

škol nabízejících dvojjazyčnou výuku, přípravné školy pro děti 

imigrantů, zvýšit kvalifikaci vychovatelů a učitelů v interkulturní 

oblasti.

Velké problémy mají imigranti s nezaměstnaností -  tak 

například v Berlíně se na úřadu práce hlásí 42% práceschopných 

Turků. Z těchto 20.400 j ich  nemá 18.400 vyučení v oboru .130 I s tím 

chtějí za pomoci nabídek к rekvalifikaci, к doplnění si jazykových 

znalostí a vzdělávacích programů křesťanští demokraté bojovat.

Zvláštní pozornost pak CDU/CSU věnuje ženám. 

Imigrantkám je  často přisouzena pouze role ženy v domácnosti, ale

i ony musí být začleněny do integračního procesu. Křesťanští 

demokraté by tak rádi zavedli tzv. „kursy pro  m atky“ 131, ty by byly 

určeny pro ženy, je jichž  děti chodí do školek a škol, kursy by 

probíhaly dopoledne -  tedy v době, kdy jsou  děti ve škole.

129 Zuwanderung steuern und begrenzen. Integration fordem ., str.22, 
http://www.cdu.de/doc/pdfc/070601 zuwanderung steuern.pdf (cit. 7. 2. 2006)
130 Zuwanderung steuern und begrenzen. Integration fordem ., tamtéž, str.23
m„die Miitterkurse“, tamtéž, str. 21
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Ještě intenzivněji se za práva žen začala CDU/CSU zasazovat 

po té, co byla 7. února 2005 svými bratry zavražděna Hatun Sürücü, 

dívka kurdského původu. Hatun donutila je jí  rodina opustit v 15 

letech gymnázium, odjet do Turecka a provdat se za svého 

bratrance. M anželství se rozpadlo a dívka se vrátila do SRN, se 

synkem se odstěhovala do vlastního bytu a začala nový život. To
• • •bratři neunesli a v zájmu rodinné cti j i  zabili. Bavorský 

ministerský předseda Edmund Stoiber (CSU) se poté vyjádřil ve 

smyslu, že npřistěhova lci hy m ěli akceptovat něm eckou každodenní 

kulturu. Do té p a tř í ja zyk , uznání monopolu stá tu  na násilí, stejně

ja ko  rovnoprávnost muže a ženy. Kdo se neintegruje, má se vrátit
10 0

do své vlasti. “

Wolfgang Schäuble (CDU) usiluje o zpřísnění cizineckého 

zákona, zejména se snaží, aby zákon „znesnadnil sňatky z donucení, 

p rostituc i a obchod s lidm i,“ 134 Také by chtěl posunout věkovou 

hranici, od kdy se za sebou manžel-cizinec, resp.manželka-cizinka 

mohou přistěhovat, na 21 let a samozřejmě nezbytným je  test 

jazykových znalostí. Křesťanští demokraté jsou  přesvědčení, že by 

takový zákon chránil ženy „ víc než j in á  o p a třen í“. 135 Ostatně i 

Konvence OSN o dětských právech určuje dětství jako věk do 18 

let. Křesťanští demokraté tak považují za Konvenci odporující, 

jestliže  je  jednom u z manželů méně než 16 let -  chtějí zabránit 

případům jako např. v Berlíně, kde úřad uznal manželství 141eté 

dívky, protože v zemi je jího původu je sňatek v tomto věku 

legální...

Křesťanští demokraté jsou  odpůrci povolení dvojího 

občanství, to by rádi umožňovali jen  ve výjimečných případech. 

Nebrání se přidělování německého státního občanství cizincům, ale

132 „die Familienehre “, Ein Mord mit Hinrichtungscharakter, Die Welt, 15. dubna 2004, str. 4
133 „Einwanderer sollten deutsche Alltagskultur Akzeptieren. Dazu gehôrten die Sprache, die Anerkennung des 
staatlichen Gewaltmonopols sowie die Gleichberechtigung von Mann und Frau. Wer sich nicht integriere, solle 
in Steiner heimat zurückkehren. “, Politikem wollen Rechte muslimischer Frauen stárkem, Frankfurter 
Allgemeine Zeitung, 15. dubna 2006, číslo 89, str. 1
134 „um Zwangsehen, Prostitution und Menschenhandel zu erschweren. “ Zwangsprostituierte kommen meist aus 
Osteuropa, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 11. ledna 2006, číslo 10, str. 9
135 „mehr ais andere Massnahmen“, Initiative gegen Zwangsehen, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 12. ledna 
2006, číslo 10, str. 4
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odmítají, aby byl proces příliš snadný. Předpokladem к jeho udělení 

je  pro CDU/CSU vedle dokladu o tom, že uchazeč je  schopen 

uhradit si všechny životní náklady, beztrestnost, také dobrá znalost 

němčiny a přijetí hodnot, které jsou  v německém Základním 

zákoně.

Následující prostor věnuji ještě  dvěma menším, nicméně ve 

Spolkovém sněmu zastoupeným stranám. Nejprve liberálům - FDP a 

následně i postkomunistům -  PDS.

3.5 FDP

Členové FDP jsou  j iž  dlouho zastánci názoru, že zákonná 

regulace a omezení přistěhovalectví je  jedním  z hlavních úkolů 

německé politiky. Byli také prvními, kdo do Spolkového sněmu
136přišel s návrhem zákona na regulaci p ř istěhova lec tv í . Jsou 

přesvědčeni, že je  třeba vytvořit taková pravidla, která se orientují 

na potřeby Německa. Při diskusi o současně platném 

přistěhovaleckém zákonu byly pro liberály zásadní tyto otázky:

1. Pobyt za účelem pracovní činnosti -  přistěhovalectví 

vysokou nezaměstnanost v Německu nezvýší, podle liberálů je  

naopak pro Německo výhodné -  přistěhovalectví za prací, o kterou 

mezi Němci není zájem, nebo do určitých regionů -  může napomoci 

к snížení nezaměstnanosti. FDP podporuje přistěhovalectví za prací,
137ale samozřejmě za předpokladu zachování „principu p řed n o sti“ -

pracovní místo může být cizinci přiděleno jen  za předpokladu, že o 

něj neprojeví zájem německý občan. Takový přístup znemožňuje 

znevýhodnění německých občanů. Toto opatření by navíc pomohlo 

německým podnikům obsadit doposud volná pracovní místa, a tak 

využít i další obchodní nabídky.

136 „Gesetz zur Steuerung der Zuwanderung“ - učinili tak 27. 6. 2000, Rede im Plenum des Deutschen 
Bundestages von Dr. Max Stadler am 01.03.2002 zum Zuwanderungsgesetz, 
http://www.fdp.de/files/542/Zuwanderung 28.2.pdf (cit. 22. 4. 2006)
137 „der Vorrangprinzip “, tamtéž
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2. Přistěhovalectví z humanitárních důvodů -  ze samé 

podstaty tohoto činu, musí být na přistěhovalce z hospodářských a 

nehumanitárních důvodů nahlíženo jinak  než na imigranty, kteří 

hledají ochranu před politickým nebo jiným  pronásledováním.

V nestátním pronásledování nebo pronásledování kvůli pohlaví 

nespatřuje FDP důvod к udělení azylu podle článku 16a Základního 

zákona. Přesto však podle takovéto dohody je  na církvích a 

organizacích, aby poskytly uprchlíkům tzv. malý azyl.

3. Integrace -  tu i FDP považuje za velmi důležitou. FDP 

dokonce prosazovali, aby byla integrace jako úkol zanesena do 

německého Základního zákona. Rozhodujícím předpokladem 

integrace je  dostatečná znalost němčiny. I FDP se stavěla za 

povinnou účast na integračních kursech a pokud by se imigranti 

odmítali pravidelně účastnit, byli by jim  uděleny sankce. 

Zdůrazňují, že dost kursů němčiny musí být nabídnuto i j iž  

v Německu žijícím cizincům. FDP prosazovala, aby byla zavedena 

finanční spoluúčast pro účastníky kursu. FDP byla zásadně proti 

tomu, aby kursy dále zatížily finanční rozpočty obcí.

4. Urychlení azylového procesu -  při azylovém řízení nejsou 

podle FDP dostatečně využívány možnosti, které by azylový proces 

urychlily. Liberálové kritizují především soudnictví, právě v této 

oblasti lze nalézt markantní rozdíly mezi jednotlivým i spolkovými 

zeměmi. Řešení, aby mohly soudy pracovat rychleji, spatřují 

liberálové v je jich  personálním posílení.

A jak  se к otázce přistěhovalectví staví Strana 

demokratického socialismu?

3.6 PDS

Postkomunisté zdůrazňují úlohu lidí, kteří v rámci náboru 

pracovních sil do Německa přišli a přeměnili jej v přistěhovaleckou 

zemi, napomohli к vytvoření společnosti kulturní různorodosti. PDS 

vyzdvihuje přínos přistěhovalců, kteří svou prací napomohli

46



к hospodářské rekonstrukci a vzniku blahobytu v Německu. 

Migranti se stali pevnou součástí německé společnosti i přes trvalé 

integrační potíže. Postkomunisté kritizují zejména CDU/CSU a FDP 

za je jich  postoj к přistěhovalcům, obviňují je  z toho, že chtějí 

imigranty kulturně přizpůsobit domnělým „normám a životním u  

sty lu“ 138 německé majoritní společnosti. PDS obviňuje křesťanské 

demokraty i liberály z toho, že kladou rovnítko mezi pojmy 

asimilace a integrace. Postkomunisté odmítají možnost 

sankcionovat imigranty kvůli neúčasti na kursech, integrace se 

podle nich nedá nařídit nebo dokonce vynutit. Strana 

demokratického socialismu chce zlepšit integraci zejména v oblasti 

vzdělávání, zaměstnání a právní rovnosti. Možnosti kulturních a 

náboženských setkávání mezi německým obyvatelstvem a 

kulturními menšinami musí být zlepšeny.

Základním předpokladem  v otázce integrace je  podle PDS 

plné zajištění občanských práv na základě ulehčeného řízení 

udělování občanství. Taky se staví za možnost podržení si dvojího 

občanství. Zdůrazňují, že imigranti musí mít stejné šance a 

podmínky jako Němci. Školky a školy musí přijmout taková 

opatření, aby poskytly stejné možnosti vzdělání i dětem, je jichž 

rodiče do Něm ecka imigrovali. Důraz kladou nejen na výuku 

německého jazyka, ale i mateřštiny imigranta. Také se zasazují o to, 

aby cizinci, žijící na území SRN již  minimálně pět let, měli aktivní

i pasivní volební právo do obecních zastupitelstev, i když tedy ještě  

nejsou německými občany.

PDS ostře kritizuje usnesení, které platí od 1. ledna 2006 

v Bádensku-W ůrttembersku. Podle něj výlučně zájemci o německé 

státní občanství, kteří se hlásí к islámu, musí povinně vyplnit 

dotazník, který má prověřit je jich  loajalitu vůči svobodně- 

demokratickému hodnotovému systému SRN. Společenská skupina 

muslimského obyvatelstva, která se chce stát německými občany, je  

tak podle PDS j iž  a priori vnímána jako „potenciálně kriminální a

138 "Normen und Lebensweisen Chancengleichheit fiir Einwanderer in Deutschland,
http://www.lmksfraktion.de/presse/mitteilungen/view html/zid471/bsl/n20 (cit. 22. 4. 2006)
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demokracie neschopná“ 139. Takovou politiku vnímají postkomunisté 

jako velmi špatnou a zaměřenou proti zájmům všech v Německu 

žijících lidí.

4. Azylový kompromis

Na konci 80. a na počátku 90. let byla německá legislativa 

v oblasti práva na azyl ovlivněna politiky často zmiňovaným a ve 

společnosti pak zakořeněným pocitem, že uprchlíci zneužívají práva 

na azyl. Reakcí na to byly různé iniciativy, které usilovaly o 

urychlení procesu vyřizování žádostí o azyl. Už od poloviny 80. a 

následně na počátku let 90. si politici často kladli otázku, zda je  

vůbec Spolková republika Německo schopna další uprchlíky 

přijímat. Občanská sdružení tak přestala usilovat o urychlení 

procesu, a zaměřila se více na omezení přistěhovalectví. Iniciativy 

se 5. října 1990 ujala ve Spolkové radě reprezentace spolkové země 

Bádensko-Wiirttembersko, je jím  cílem bylo změnit článek 16 

Základního zákona. Hlavním argumentem bylo, že pouhým 

urychlením procesu v otázce nabývání azylu se celá azylová 

problematika nevyřeší, neboť problém je  v právním nastavení. 

Žadatelé o azyl ze zemí, ve kterých к politickému pronásledování 

nedochází, by tedy měli být odmítnuti už přímo na hranicích. 

Odůvodnění tohoto návrhu mělo tři aspekty:

1. instrumentální -  opatření к urychlení procesu nabývání 

azylu nejsou schopny řešení azylové problematiky

2. finanční -  náklady jsou  j iž  neúnosné

3. týkající se evropské politiky -  evropské země by své 

azylové politiky měly spolu navzájem harmonizovat;

Pokus o urychlení azylového procesu, aniž by přitom došlo 

ke změně Základního zákona, na čemž trvaly opoziční strany, se 

uskutečnil na podzim roku 1991. Přes odlišné postoje politických

139 „potenziell kriminell und ais nicht demokratiefahig'", Eine Politik der Sanktionen schadet der Integration von
Migrant en in Deutschland! http://www.linksfraktion.de/presse/mitteilungen/view htmľ?pp= 1 &zid=541 (cit. 22.
4. 2006)
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stran к azylovému právu se strany vládní koalice (CDU/CSU a 

FDP) i nejsilnější opoziční strana (SPD) dohodly na společné 

politické linii v této otázce a shodly se, že aniž by došlo ke změně 

Základního zákona, budou napříště žádosti uchazečů o azyl, u 

kterých je  evidentní, že by je jich  žádosti nebylo vyhověno, 

pravomocně rozhodnuty v časovém horizontu maximálně šesti 

týdnů a je jich  pobyt bude moci být ukončen. Strany se tedy usnesly, 

že azylové řízení musí být zjednodušeno a zkráceno. Ale zejména 

v zemích, kde byla vládní stranou CDU/CSU, především tedy 

Bádensko-W ůrttembersko a Bavorsko panovaly pochyby o 

efektivitě a realizovatelnosti tohoto zákona. Nicméně i tyto dvě 

země přijaly na konferenci ministrů vnitra a spravedlnosti, která se 

konala 17. října 1991 v Bonnu, usnesení o urychlení azylového 

řízení. Nicméně v závěru usnesení vyjádřily své přesvědčení, že 

daný koncept považují za nerealizovatelný a nadále vidí východisko 

pouze ve změně Základního zákona. Tato dohoda vstoupila ve 

známost jako tzv. m odel šesti týdnůH0. Na jeho základě je  možné 

zvládnout azylové řízení ve zjevně neodůvodněných141 během šesti 

týdnů -  dva týdny má trvat samotné azylové řízení, jeden  týden je  

lhůta na odvolání, dva týdny má trvat odvolací řízení a poslední 

týden je  určen na vyhoštění ze země.

4. února 1992 předstoupila spolková země Bádensko 

Wůrttembersko před Spolkovou radu s návrhem na takovou změnu.

V textu je jich  návrhu byly nastíněny základní představy o změně 

Základního zákona, už nejen žadatelé o azyl, je jichž  původ byl 

z bezpečných zemí (států, kde nedochází к pronásledování), ale i ti, 

kteří přišli z území třetího bezpečného státu, měli být na hranicích 

odmítnuti, popřípadě měl je jich  pobyt na území Spolkové republiky 

Německo neprodleně ukončen. 20. února 1992 následovalo zasedání 

Spolkového sněmu. CDU/CSU se snažila prosadit svou vizi změny 

ústavního článku 16, ale ani u FDP ani SPD zatím nenašla podporu.

„Sechs-Wochen-Modell“
141 offensichtlich unbegründete
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Své návrhy zákonů zde předložily frakce142 CDU/CSU, FDP a SPD, 

týkaly se nového způsobu azylového řízení. Cílem bylo, aby 

napříště byly žádosti o azyl předkládány pouze Spolkovému úřadu 

pro uznávání zahraničních uprch líků143, dále měl o konkrétní 

azylové žádosti rozhodovat pouze jeden  soudce, odvolací lhůty 

měly být zásadně zkráceny. Se svým návrhem zákona přišla i frakce 

Spojenectví 90/Strana zelených, týkal se právního postavení osob 

oprávněných к trvalému pobytu, přistěhovalců a uprchlíků.

Debata ve Spolkovém sněmu byla velmi vypjatá, velké spory 

se vedly v záležitosti kompetencí. Odehrávaly se zejména mezi 

poslanci CDU a SPD. CDU zastávala stanovisko, že pravomoci v 

azylových záležitostech by měly být ponechány na úrovni 

spolkových zem í144, dále upozorňovala na množství uprchlíků, kteří 

přicházejí do Spolkové republiky Německo a kterých bylo stále víc, 

z čehož vyplývalo, že předchozí novelizace zákona neměly žádný 

efekt a bylo třeba přistoupit к radikálnějšímu řešení -  změně 

Základního zákona. Ve Spolkové republice Německo, je jíž  

obyvatelstvo tvořilo 20% populace Evropských společenství, se 

přijímá 70% všech žadatelů o azyl v Evropě, tento poměr se musí 

změnit. Kritika se samozřejmě nevyhnula samotnému článku 16 

Základního zákona, ten prý znemožňuje realizaci Dublinské a 

Schengenské smlouvy. Dle těchto smluv má být azylové řízení 

vykonáno v první zemi, jež  tyto smlouvy podepsala, do které 

uprchlík vstoupí. Do Spolkové republiky Německo tak mohou být 

uprchlíci navraceni, j í  ale v témže kroku brání vlastní Základní 

zákon, protože dle něj bylo Německo povinno přijmout všechny 

uprchlíky, kteří se dostali na jeho území a v je jichž vlasti jim  

hrozilo nebezpečí. Naproti tomu SPD zastávala stanovisko, že 

odpovědnost za azylové řízení by rozhodně neměla být na bedrech 

jednotlivých zemí, ale naopak by j i  na sebe měl vzít stát v podobě 

Spolkového úřadu pro uznávání zahraničních uprchlíků. Pozornost

142 Frakcí je německém parlamentu označení, které svým významem odpovídá poslaneckému klubu.
143 das Bundesamt fur die Anerkennung ausländischer Fliichtlinge
144 Spolkové země měly například širší možnosti působení na konzuláty zemí původu při obstarávání pasů
uprchlíkům, kteří neměli doklady.
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by měla být zaměřena především na důraznější postup při výzvách, 

po zamítnutí žádosti o azyl, к opuštění území Spolkové republiky 

Německo. FDP svou pozornost zaměřila na sjednocení evropského 

práva prosazování evropských dohod, které už tehdy umožňovaly 

odmítnout na hranicích uprchlíka, pokud ten už získal azyl v jiné 

zemi.

Změna v postoji SPD nastala v srpnu 1992. SPD se na 

konferenci v hotelu Petersberg nedaleko Bonnu usnesla, že je  

ochotna přistoupit ke změně Základního zákona, pokud však bude 

v Evropě harmonizováno azylové právo.

Politický průlom v otázce změny azylového zákona nastal 6. 

prosince 1992, kdy byla mezi stranami vládní koalice -  CDU/CSU a 

FDP a opoziční stranou SPD uzavřena „dohoda o azylu a 

přistěhovalectví, tzv. azylový kom prom is“145. Tato dohoda 

umožňovala přijetí změny Základního zákona, je jím ž vytvořením 

byla pověřena ministerstva vnitra a spravedlnosti, ve Spolkovém 

sněmu -  к tomu byla potřeba dvoutřetinová většina hlasů. Tento 

kompromis přivedl do uprchlické politiky obrat. Současně 

s dohodou o azylu a přistěhovalectví byla dojednána dalekosáhlá 

ustanovení v dalších aspektech imigrace. Výchozím bodem 

azylového kompromisu bylo přesvědčení, že: „P řistěhova lectví do 

Spolkové republiky Něm ecko m usí být omezeno a regulováno, 

zneužíván í azylového práva  m usí být zam ezeno a p o liticky  

pronásledovaným  m usí být za jištěna  ochrana ,146“ , „neboť Německo  

j e  to leran tn í a světuotevřené zem ě a tou chce zůstat. “147 Do 

budoucna by pak měl být budován systém, který by bojoval proti 

příčinám uprchlictví a umožnil tak lidem, aby zůstali ve svých

145 Vereinbarung Uber Asyl und Zuwanderung, der sog. Asylkompromiss, Blahusch, F., Zuwanderungspolitik im 
Spannungsfeld ordnungspolitischer und ethnisch-nationalistischer, Legitimationsmuster, Europäischer Verlag 
der Wissenschaften, Frankfurt am Main 1999, str. 172
1 „ Die Zuwanderung nach Deutschland muss begrenzt und gesteuert werden und der Missbrauch des
Asylrechtes verhindert und der Schütz tatsächlich politisch Verfolgtergewährleistet werden miisse. Blahusch,
F, tamtéž, str. 173
147 „da Deutschland ein tolerantes, weltoffenes Land sei und dies auch bleiben wolle.“, Angenendt, S., Politische 
Strategien,
http://www.weltpolitik.net/Sachtiebiete/Globale%20Zukunftsfragen/Migration/Analvsen/Fortsetzung%201:%20 
Politische%20Strategien.html (citováno 7.11.  2005)
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domovech. Azylová a imigrační politika a boj proti příčinám 

uprchlictví by měla být celoevropská.

26. května 1993 byl ve Spolkovém sněmu po dlouhé, 

emocionálně velmi vypjaté debatě mezi vládními a opozičními 

stranami, spolky pro veřejné blaho a organizacemi uprchlíků přijat
148tzv. azylový balíček .

V novelizovaném azylovém procesním zákonu, který vstoupil 

v platnost k l .  červenci 1993 byly realizovány podstatné změny 

části Základního zákona:

1. uprchlíci před válkou a občanskou válkou, pro ně byl 

uzákoněn takový status, který je  opravňuje po určitou časově 

omezenou dobu zůstat na území Německa

2. uchazeči o azyl -  v oblasti azylového práva byly 

provedeny nej rozsáhlejší změny, zejména tedy nahrazení 2. věty 2. 

odstavce azylového článku 16 Základního zákona článkem 16a. I 

tento článek si podržel větu, že „politicky pronásledovaní mají 

právo na azyl“ 149, omezuje j i  však dodatečnými klauzulemi. Předně 

tak byl zaveden pojem třetích bezpečných států - zemí, kde je  

dodržována Ženevská konvence o uprchlících a Evropská konvence 

o lidských právech. Mezi třetí bezpečné státy byly kromě členských 

zemí Evropských společenství zařazeny v roce 1993 tyto země: 

Česko, Finsko, Norsko, Polsko, Rakousko, Švédsko a Švýcarsko. 

Přicestuje-li uprchlík přes nějakou z těchto zemí, je  okamžitě 

vyhoštěn, neboť o azyl má zažádat v první takové zemi, do které 

dorazí. Dále byl ztížen přístup к azylovému řízení uprchlíkům 

z bezpečných zemí původu15 , v těchto zemích nehrozí politické 

pronásledování, a tak i im igrantům z těchto zemí je  zamezeno ve 

vstupu do země. Roku 1993 se jednalo  o tyto země: Bulharsko, 

Česko, Gambie (později byla z tohoto seznamu vyřazena), Ghana, 

Polsko, Rumunsko, Senegal (i ten byl později vyřazen), Slovensko a

148 Asylpaket, Blahusch, F., Zuwanderungspolitik im Spannungsfeld ordnungspolitischer und ethnisch-
nationalistischer, Legitimationsmuster, Europäischer Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main 1999, str.
175
149 „Politisch Verfolgte geniefien Asylrecht", Artikel I6a (Asylrecht), Grundgesetz fur die Bundesrepublik
Deutschland, http://www, aufenthaltstitel. de/ss. html#artikel 16a. (citováno 10. 10. 2005)
150 Sichere Herkunftsstaaten
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M aďarsko .151 Jediným možným způsobem, jak  přicestovat do 

Něm ecka a moci v něm zažádat o azyl je  dorazit letecky. A třetí 

zásadní změna se vztahovala к usnadnění a urychlení vyhoštění ze 

země případech, kdy byla žádost označena za zjevně 

neopodstatněnou. Aby třetí bezpečné země nebyly novým 

německým azylovým zákonem neúnosně finančně zatíženy, bylo 

v Azylovém komprom isu stanoveno, že Spolková vláda nabídne 

státům, se kterými sousedí, administrativní a finanční pomoc. 

Spolková vláda se také zavázala, že kdyby došlo к nepředvídané 

masové migraci, přijalo by i Německo část uprchlíků.

3. přistěhovalectví a udělení občanství - Azylový 

kompromis usnadňuje nabytí německého státního občanství cizinci. 

Mladí cizinci ve věku 16-23 let získali za určitých podmínek 

oprávnění к získání státního občanství. Získání občanství bylo 

usnadněno i cizincům, kteří v Německu žijí j iž  déle než 15 let. 

Vedle toho, že se museli vzdát svého původního občanství, mít 

čistý trestní rejstřík, museli také prokázat, že svou rodinu uživí bez 

sociální podpory a podpory v nezaměstnanosti.

4. vysídlenci -  к regulaci imigrace vysídlenců byly 

zavedeny kvóty, které stanovily, kolik vysídlenců smí ročně 

maximálně přijít do Německa. Byl také nově definován status 

vysídlence a zaveden nový pojem - namísto vysídlence -  pozdní 

vysídlenec.

5. smluvní zaměstnanci -  bylo stanoveno, že počet 

zaměstnanců zahraničních firem, kteří mají v Německu smlouvu o 

dílo, bude omezen na 100.000, cílem tohoto kroku bylo snížit 

nezaměstnanost německého obyvatelstva. Navíc tito zaměstnanci 

smějí v Německu pracovat jen  tři roky a za svou práci musejí být 

odměňováni ve stejné výši, v jaké  by byli odměňováni za tutéž 

práci Němci.

151 Blahusch, F., Zuwanderungspolitik im Spannungsfeld ordnungspolitischer und ethnisch-nationalistischer, 
Legitimationsmuster, Europäischer Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main 1999, str. 176
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Azylový kompromis byl brzy po svém přijetí vystaven ostré 

kritice, především kvůli zavedení pojmu třetích bezpečných zemí a 

změně 16. článku Základního zákona. Byl také označen za 

nepřehledný a přezdívalo se mu ,fo rm á ln í kom prom is“152, protože 

byl především dohodou politických stran a neřešil skutečné 

problémy. Ostatně o jeho nejednoznačnosti svědčí i množství 

korektur, které v něm musely být udělány.

Diskutována byla i efektivita opatření přijatých Azylovým 

kompromisem. Během roku před tím, než vstoupil v platnost, 

zažádalo v Německu o azyl 474.835 lidí, během roku poté jen  

161.302, to je  66% pokles, tato čísla mluví jednoznačně pro úspěch. 

Na efektivitu lze však nahlížet i z jiných úhlů. Např. letecky (tedy 

nově jedinou legální cestou) přicestovalo do Německa jen  5% 

z nových žadatelů o azyl. Tento fakt poukazuje na to, že se 

obrovskému množství lidí podařilo dostat do Německa ilegálně, 

důslednější kontrola hranic byla tedy nevyhnutelnou. Spornou 

zůstala i otázka, zda se na základě opatření Azylového kompromisu 

podařilo redukovat nejen počet cizinců, kteří do Německa chtějí 

imigrovat, ale i těch, kteří j iž  v Německu jsou. Ukázalo se, že jen  

velmi malá část lidí, kteří byli oficiálně vyhoštěni, zemi skutečně 

opustilo. Roku 1994 bylo zamítnuto 238.386 žádostí, ale odešlo jen  

36.183 osob154. Azylový zákon také zapříčinil, že se markantně 

zvýšil příliv imigrantů zejména do zemí na východ a jihovýchod 

od Německa.

152 „Formelkompromiss ", Angenendt, S., Politische Strategien,
http://www.weltpolitik.net/Sachgebiete/Globale%20Zukunftsfragen/Migration/Analvsen/Fortsetzung%201 :%20 
Politische%20Strategien.html (citováno 7. 11. 2005)
154 f vtamtez
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5. Integrace a přistěhovalecký zákon

5.1 Přistěhovalecký zákon

Dne 1. července 2004 odsouhlasily politické strany 

zastoupené ve Spolkovém sněmu přistěhovalecký zákon, o pár dní 

později s ním vyjádřili souhlas i členové Spolkové rady a na konci 

měsíce jej podepsal Spolkový prezident. Převážná část zákona 

vstoupila v platnost к 1. lednu 2005, některé jeho části však j iž  к 1. 

září 2004.

Celý proces přijetí přistěhovaleckého zákona však vůbec 

nebyl tak jednoduchý a hladký, jak  by z předcházejícího odstavce 

mohlo vyplývat. Ba naopak, mezi politickými stranami docházelo 

j iž  dlouhá léta к názorovým střetům, jedná  se totiž o téma, na které 

má většina německé společnosti vyhraněný názor, a to buď 

v souladu s postoji zelených a SPD, nebo s názorem CDU/CSU. 

Přistěhovalecký zákon celkem bez problémů prošel hlasováním ve 

Spolkovém sněmu, problémy ovšem nastaly, když byl postoupen 

к odsouhlasení Spolkové radě, tam měla totiž většinu tehdy 

opoziční CDU/CSU, a ta má zcela j inou  představu o řešení 

problému přistěhovalectví na území SRN. Spolková rada tedy návrh 

zamítla. Nastane-li v německém legislativním procesu takovýto 

stav, je  pak z ústavy předepsáno vytvoření tzv. Smírčího výboru, 

ten je  složen ze zástupců Spolkového sněmu i Spolkové rady a má 

se snažit najít mezi nimi řešení, na kterém se shodne Spolkový 

sněm i Spolková rada. V zákoně muselo dojít ještě  к zásadním 

změnám, aby mohl být přijat.

SPD a zelení vnímají přistěhovalecký zákon jako velký 

úspěch a krok dopředu. Obě strany jej považují za zlom 

v německém přístupu к celé cizinecké problematice. CDU/CSU 

jejich nadšení však nesdílí a mnohé úpravy označuje pouze jako 

kosmetické, které v žádném případě nelze označit jako reformní.
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Přistěhovalecký zákon změnil i způsob označování žádostí 

к pobytu a zavedl tak pouze dvě namísto předcházejících čtyř 

kategorií povolení к pobytu. V současnosti tak existuje:

• p o vo len í к p o b y tu '55, které má časově omezenou

platnost a

• p o vo len í к u sazen í156, které je  časově neomezené.

Zákon o pobytu  se v současnosti víc než na právní nároky

к pobytu na území SRN orientuje na důvody, které žadatele

к tomuto kroku vedou, zajímá se, zda je  příčinou vzdělání,

zaměstnání, přistěhování se za rodinou nebo humanitární důvod.

Na základě přistěhovaleckého zákona byl namísto

Spolkového úřadu pro  uznání zahraničních uprch líků158 zřízen 

Spolkový úřad pro m igraci a uprch líky '59, tento úřad je  vlastně 

pokračovatelem předchozího, jen  byl přejmenován. Na Spolkový 

úřad pro migraci a uprchlíky byly mimo jiné  převedeny tyto 

povinnosti:

• zpracování a uložení dat o imigraci za účelem pracovní 

činnosti,

• vývoj a realizace celostátního programu na integraci 

cizinců, jakož i shromažďování a poskytování informací o 

integračních možnostech a nabídkách jak  Spolku tak jednotlivých 

zemí;

• společně s Cizineckými úřady nese odpovědnost za 

pomoc cizincům při je jich  integraci do německé společnosti;

Při Spolkovém úřadu pro migraci a uprchlíky byla zřízena 

Odborná rada pro  otázku p řistěhova lec tv í a in tegrace160, je jíž  

členové by měli disponovat rozsáhlými znalostmi v oborech 

demografie, politiky trhu práce, migrace a integrace. Rada podává

155 „Die Aufenthaltserlaubnis",ZuwG, Neue Strukturen,
http://www.aufenthaltstitel.de/stichwort/zuwg.html#neue. (citováno 21.1.  2006)
156 „Die Niederlassungserlaubnis tamtéž
157 „Das Aufenthaltsrecht“, tamtéž
158 BAFl Bundesamt fiir die Anerkennung ausländischer Fliichtlinge, 
http://www.aufenthaltstitel.de/stichwort/bafl. (citováno 21.1.  2006)
159 BAMF Bundesamt fiir Migration und Fliichtlinge, tamtéž
160 Der Sachverständigenrat fiir Zuwanderung und Integration, tamtéž
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každoročně Spolkové vládě zprávu o stavu migrace a o je jím  dalším 

předpokládaném vývoji na území Spolkové republiky Německo, 

může také obsahovat některá doporučení.

Nyní bych se ráda věnovala jednotlivým  otázkám, které 

přistěhovalecký zákon řeší, jedná  se například o:

M igraci za prací:

• vysoce kvalifikovaným imigrantům, jako  jsou 

například inženýři, matematici, vedoucí vědecký personál, 

počítačoví odborníci, zajišťuje zákon okamžité povolení к usazení, 

v případě, že se za imigrantem přistěhuje jeho nejbližší rodinný 

příslušník, tedy manžel(ka) nebo dítě,, získává i ten pracovní 

povolení;

•  povolení к pobytu získává podnikatel, který na území 

SRN „ investuje m inim álně 1 m ilion euro a nabídne m inim álně deset 

pracovních m ís t .“ 161 Tyto podmínky nemusí splnit, pokud by 

předmět jeho podnikání měl neobyčejně přínosný vliv na 

hospodářství nebo zaměstnanost v daném regionu;

• zahraniční studenti, kteří úspěšně dokončili studium a 

shánějí pracovní místo, mohou nyní získat povolení к pobytu na 

území SRN až po dobu jednoho roku, kdy budou své zaměstnání 

shánět, doposud museli po absolutoriu území SRN pravidelně 

opouštět;

• méně kvalifikovaní dělníci jsou  však z pracovní 

migrace paušálně vyloučeni, i zde jsou  však možné výjimky;

Proti tomuto systému udělování povolení к pobytu a 

pracovního povolení se ostře ohrazují zelení, kteří zde „spa třu jí 

náznaky sociálního d a rw in ism u“162, naopak křesťanští demokraté 

prosazují, že povolení к pobytu a práci v SRN není součástí 

lidských práv každého člověka, naopak velmi pozitivně vnímají 

fakt, že si Německo může samo vybírat osoby, které mu mohou 

přinést prospěch. Strana zelených se už ve Smírčím výboru snažila,

161 Jnvestition von mindestens IMio, Euro und der Schaffungvon mindestens 10 Arbeitsplätzen. “, ZuwG, 
Arbeitsmigration, http://www.aufenthaltstitel.de/stichwort/zuwg.html#arbeitsmigration. (citováno 21. 1. 2006)
162 Šnaidauf, Jan: Politická diskuse o imigraci, pobytu a integraci cizinců v SRN, zastupitelský úřad Berlín 2005, 
str. 6
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leč marně, navrhnout jakýsi bodový systém, který měl právě 

takovéto selekci zabránit. Podstatou bodového systému Strany 

zelených bylo komplexní hodnocení uchazečů o práci v Německu, 

to mělo klást zřetel ne pouze na kvalifikaci a vzdělání, ale i na 

předpoklad, zda se bude uchazeč schopen začlenit do německé 

společnosti. Proti tomuto návrhu se vyslovila CDU/CSU 

s poukazem na rekordní nezaměstnanost.

H um anitární přistěhovalectví:

• zákon urychluje proces udělení azylu a prosazuje

povinnost imigrantovi vycestovat, pokud neexistují důvody

к udělení azylu;

• zajišťuje statut uprchlíka v souladu se směrnicemi 

Evropské unie, a to i v případě, že se v imigrantově případě 

nejednalo o pronásledování ze strany státu nebo byl pronásledován 

či diskriminován z důvodu svého pohlaví.

U dělování azylu:

• právní postavení držitelů tzv. malého a zy lu 165 a

azylantů má být sjednoceno. Obě skupiny tak mají mít přístup na

pracovní trh. Jak držitelé azylu, tak i malého azylu získávají 

povolení к pobytu, jehož  platnost je  omezena na dobu tří let, a 

může být prodloužena, pokud pro to nadále setrvávají podmínky;

• před udělením povolení к usazení osobám oprávněným  

к a zy lu '64 nebo držitelům malého azylu musí být přezkoumáno, zda 

se poměry v jeho zemi původu nezměnily;

• cizinci, který svou zemi opustí, aniž by v ní byl 

pronásledován a svou následující činností vyvolá své 

pronásledování ze strany své vlasti, nebude do budoucna udělen 

malý azyl;

163 „Kleines Asyl“ -  malý azyl je zvláštní formou ochrany pro uprchlíky, kteří sice nebyli politicky 
pronásledováni anebo dorazili do SRN přes třetí bezpečný stát, přesto však Spolkový úřad pro migraci a 
uprchlíky dospěl к závěru, že splňují podmínky §51 AuslG - cizineckého zákona, od 1. ledna 2005 §60 
AufenthG -zákona o pobytu;
164 „die A sy lb erech tig ten http://www.aufenthaltstitel.de/stichwort/zuwg.html#asvlverfahren. (citováno 21.1.
2006)
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Samotnému azylovému procesu jsem  se j iž  podrobněji 

věnovala v 2. kapitole

Přistěhování dětí za rodiči:

• zákon se přidržuje existujícího právního stavu, tedy 

§17 cizineckého zákona, který chrání rodinu a manželství a článku 

6 Základního zákona, který manželství a rodinu staví pod zvláštní 

ochranu;

• umožňuje přistěhování dětem žadatelů o azyl, které 

jsou  mladší 1 8 let;

• nezletilé dítě, které dosáhlo 16. roku života, získá

povolení к pobytu, pokud ovládá německý jazyk  nebo lze na 

základě jeho vzdělání a životních postojů očekávat, že se bez 

problémů zapojí do německé společnosti a zároveň oba jeho rodiče, 

nebo rodič, kterému je  dítě svěřeno do péče, mají povolení к pobytu 

na území SRN;

• nezletilé dítě, kterému ještě  nebylo 16 let, získá

povolení к pobytu, pokud oba jeho rodiče, nebo rodič, kterému je  

dítě svěřeno do péče, mají povolení к pobytu na území SRN

• zákon umožňuje v zájmu dítěte i výjimky, v konkrétních 

případech se má posuzovat i rodinná s ituace .165

O bčané Evropské unie:

• z důvodů umožnění volného pohybu osob v rámci EU 

bylo povolení к pobytu pro občany členských států EU zrušeno. Do 

budoucna se musí, a to stejně jako občané SRN, zaregistrovat na 

Přihlašovacím  úřadě '69.

Pozdní vysídlenci:

165 AufenthG §32, http://www.aufenthaltstitel.de/aufenthaltg.html#32. (citováno 21.1.  2006)
169„Die Meldebehorde", ZuwG, Unionsbiiger, http://www.aufenthaltstitel.de/stichwort/zuwg.html#unionbuerger.
(citováno 21.1.  2006)
172 „aufgrund einer auf Tatsachen gestiitzten Prognose zur A bwehr einer besonderen Gefahr “, A ufenthG §58a,
Abschiebungsandrohung, http://www.aufenthaltstitel.de/aufenthaltg.html#58a. (citováno 21.1.2006)
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•  zákon zavádí doklad o znalostech jazyka u příslušníků 

rodin pozdních vysídlenců, na který má být brán zřetel při 

rozhodnutí o přijetí;

B ezpečnostní aspekty:

•  zákon obsahuje i možnost Spolku cizince vyhostit, a to 

na základě „na skutečnostech založené prognózy  к odvrácení 

zvláštn ího  n eb ezp eč í“172, v takovém případě není ani potřeba 

soudního výnosu o vyhoštění ani předchozího varování a odsun je  

proveditelný okamžitě. Tento postup si ve smírčím výboru prosadila 

CDU/CSU proti velkému odporu zelených a SPD. CDU/CSU 

v tomto problému považuje princip presumpce neviny za 

irelevantní, „neboť v rám ci akce к odvrácení nebezpečí není odsun  

v právně-technickém  sm yslu trestem, nýbrž pouhým  správním  

a k tem !“173 Zde bych se stavěla na stranu CDU/CSU, protože 

nasvědčuj e-li něco tomu, že by cizinec mohl mít teroristické 

úmysly, nelze riskovat životy nevinných lidí. Zde si myslím, že je 

třeba dbát víc na zájem většiny než jednotlivce, ač by ten byl 

nevinný. Na druhou stranu si kladu otázku, podle čeho se určí, že je 

osoba pro německou společnost případně nebezpečná? Pokud se 

například takový člověk stýká s lidmi, kteří německou společnost 

vidí jako zkaženou a sami v ní chtějí nastolit pořádek, napravit ji  

nebo přivést na správnou cestu, pak mě napadá jen  heslo mnoha 

Američanů: „Love it or leave i t ! “

Cizinec může být označen za pro SRN eventuelně 

nebezpečného, pokud byl například někdy v minulosti 

v islamistickém výcvikovém táboře nebo se dopustil takových 

verbálních projevů, které nejsou v souladu s německým právním 

řádem -  tato definice je  zaměřena především na takzvané 

nenávistné kaza te le174. Jedná se o imámy, kteří v mešitách na území 

SRN káží a nabádají к porušování německých zákonů a podporují 

projevy náboženské nesnášenlivosti.

173 Šbaidauf, J., Politická diskuse o imigraci, pobytu a integraci cizinců v SRN, zastupitelský úřad Berlín 2005,
str. 5
174 Jlassprediger, Brandstifter, Hetzer“, Zuwg, Sicherheitsaspekte,
http://www.aufenthaltstitel.de/stichwort/zuwg.html#sicherheitsaspekte, (citováno 21.1.  2006)
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Strana zelených varuje před potenciální zneužitelností 

zákona, protože v souladu s novou normou závisí individuálni 

rozhodnutí o odsunu v mnoha případech pouze na rozhodnutí 

zemského ministra vnitra nebo městského senátora.

• Dále pak zákon přikazuje vyhoštění vůdců zakázaných 

spolků.

• Než úřady přistoupí к udělení povolení к usazení nebo 

dokonce udělení občanství, jsou  povinovány udělit uchazeči několik 

otázek, ze kterých lze vysledovat, zda-li jsou  žadatelovy postoje 

v souladu s německou ústavou.

Integraci:

• cizinec, který se trvale zdržuje na území SRN a má 

povolení к pobytu z důvodu pracovní činnosti, přistěhování se za 

rodinou nebo z humanitárních důvodů, nebo má povolení к pobytu, 

má v případě, že dostatečně neovládá německý jazyk, povinnost
• ' 1 7 5zúčastnit se integračního kursu  ;

• pokud se nový imigrant pravidelně neúčastní

integračního kursu, může být podle zákona sankcionován а к jeho

nepravidelné účasti bude přihlédnuto při vyřizování jeho žádosti o 

prodloužení povolení к pobytu;

• náklady na integrační kursy hradí Spolek;

• náklady na sociální péči o děti a sociálně

pedagogickou péči hradí jednotlivé  země;

Na tom, že integrace cizinců je  nezbytná, se shodují všechny 

německé politické strany, je jich  názory se ovšem liší v představách, 

jak  by vlastně měla probíhat a jak  intenzivní by měla být. Jako dva 

protipóly v názorech na integraci lze nahlížet na jedné straně na 

konzervativní křesťanské demokraty a na druhé straně na liberální 

zelené. CDU/CSU usiluje o maximální možnou integraci, která by 

zahrnovala co možná nejvíce sfér života. Součástí integrace tak 

podle nich má být nejen znalost německého jazyka a německého 

právního pořádku, ale i německých dějin, vztah к přírodnímu

175 „Integrationskurs“,ZuwG, Integration, http://www.aufenthaltstitel.de/stichwort/zuwg.html#integration. 
(citováno 21.1.  2006)
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prostředí a prosazení rovnoprávnosti mezi pohlavími. Právě tento 

poslední bod, není pro hojně zastoupenou menšinu muslimů, zrovna 

bezproblémový, neboť stále ,jso u  desítky žen om ezovány na 

svobodě  v ultrakonzervativn ích  m uslim ských rodinách a 

kom unitách “I76.

Naproti tomu Zelení prosazují jako  jed iný  směrodatný aspekt 

integrace „něm ecký p rá vn í řád  a především  ústavn í pořádek, je n ž  

garantuje lidská, občanská a p o litická  p rá v a .“ 177

CDU/CSU si ideální integraci představuje tak, že by se 

cizinci integrovali i do životního stylu většinové německé 

společnosti, pro tento postoj se v posledních letech začalo používat 

označení Leitkultur, Jan Šnaidauf tento výraz překládá jako vůdčí 

nebo, a to preferuje, jako návodnou kulturu, tuto druhou variantu 

budu ve svém textu používat i já. Tento přístup ovšem velmi odráží 

křesťanské kořeny německé společnosti, s čímž se nemohou smířit 

zelení, pro které tento fakt symbolizuje porušení náboženské 

svobody. CDU/CSU a FDP vnímají jako pozitivní „i aktivn í a 

zavazu jíc í p ř ís tu p  к integraci, zahrnu jíc í nejen nabídky, ale i
a  1 7 8  ((  1 7 9požadavky (podle hesla „ F ordem  und F o rd ern “ ) “ CDU/CSU 

doufá, že tímto způsobem bude snazší předejít rozsáhlé separaci 

zejména muslimských komunit, navíc je  přesvědčena o tom, že čím 

dříve se s integrací začne, tím méně problematická bude.

Píši-li o integraci, jak  by si j i  v ideálním případě 

představovali konzervativci, je  třeba zmínit i j iný  přístup. Jedná se 

o myšlenku multikulturní společnosti, tato idea je  však 

křesťanskými demokraty považována za přežitou. V případě 

multikulturní společnosti se vytvářejí tzv. paralelní společnosti, ve 

velkých městech pak vznikají čtvrtě, v nichž žijí převážně cizinci a 

tyto komunity se uzavírají do sebe, je j ich  obyvatelé se separují od 

německého obyvatelstva a téměř s ním nepřijdou do styku. Myslím

176 Šbaidauf, J., Politická diskuse o imigraci, pobytu a integraci cizinců v SRN, zastupitelský úřad Berlín 2005,
str. 7
177 Šbaidauf, J., tamtéž, str. 7
178 Podporovat a požadovat
179 Šbaidauf, J., tamtéž, str. 8
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si, že takový stav by však nebyl nutný, kdyby mezi oběma stranami 

probíhal dialog o tom, jak  spolu navzájem lépe žít, kdyby se lidé 

navzájem lépe poznali180, navzájem si představovali své tradice a 

zvyky. Jako příklad paralelní společnosti v SRN mohu zmínit 

berlínskou čtvrť Neukolln. V takovéto separaci spatřuje CDU/CSU 

riziko pro celou společnost. Zelení by to jako  problém vnímali až 

tehdy, když by „prostředí kom unity začalo om ezovat právo  dětí na 

sebeurčení či děti byly nějakým  způsobem  indoktrinovány. “I81

Otázka vzdělání a školní docházky imigrantů je  vůbec 

problematická. V oblastech, kde jsou  menšiny hojně zastoupeny, se 

úřady často potýkají s neblahou skutečností, kdy roste počet 

muslimských žáků, kteří opouštějí základní školy, aniž by je  řádně 

dokončili, je jich  „podíl se v posledních  letech pohybuje v desítkách  

procent. “I82 Dalším problémovým faktorem je, že i když děti do 

školy chodí, neúčastní se celého vyučování, většinou se tedy jedná

o muslimské žačky, kterým rodiče zakazují docházet na hodiny 

tělesné výchovy nebo plavání, neboť v tom spatřují rozpor se svou 

vírou.

V této oblasti nabádají zelení ke shovívavosti apelem na 

nutnost respektu к přesvědčení, víře a morálním hodnotám menšin. 

Naopak konzervativní strany zastávají přístup, že i tělocvik a 

plavání je  součástí německého vzdělávacího systému a tedy i tzv. 

návodné kultury, tudíž má být závazná pro všechny žáky, přičemž 

zdůrazňují roli učitele, od kterého očekávají přeci jen  jis tý  stupeň 

empatie. Předmětem sporů je  i otázka nošení šátků na školní a 

univerzitní půdě. Na hlavách žaček vnímá CDU/CSU šátek jako 

problematický, ale ještě  s jis tým  sebezapřením akceptovatelný.

V případě učitelek považují tuto pokrývku hlavy za absolutně 

nepřijatelnou, neboť učitelské povolání má být neutrální povahy, 

s čímž prezentace víry pedagoga nejde dohromady. Zelení chápou

180 Za velmi dobrý příklad považuji projekt, který se konal v ČR, jmenoval se „poznej svého souseda“. Češi 
к sobě zvali na večeři cizince žijící v Česku a pak na oplátku přišli zase na návštěvu к cizinci, kterého sami 
hostili.
181 Šbaidauf, J., tamtéž, str. 8
182 Šbaidauf, J., tamtéž, str. 9
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naopak šátek jako přirozenou součást náboženské svobody a každý 

by si měl sám určit, zda jej nosit chce.

V čem se politické strany shodují, je  forma náboženské 

výuky, ta má probíhat v německém jazyce. Problémem ovšem je  „v 

p řípadě  něm eckých m uslim ů neexistence dostatečně  

reprezentativního partnera, který by ve spolupráci se stá tn ím i 

institucem i dokázal au torita tivně definovat obsah a fo rm u  islám ské 

výuky. Snahy zde proza tím  ztro sko táva jí na vzájem né konkurenci
o r  r  r  r  r  1 8 3různých, často i lokálních, m uslim ských organizací. “ Vzhledem 

к vysokému počtu muslimských imigrantů v německé společnosti se 

tedy vyskytly i návrhy na zavedení povinné výuky o islámu, a to 

z religionistického hlediska. Tento krok by měl pomoci к lepší 

informovanosti německé veřejnosti o víře mnohých imigrantů.

Následující prostor věnuji informacím o integračních 

kursech, tomu, kdo je  zřizuje a financuje, komu jsou  určeny, jak  by 

měly probíhat, co se od nich očekává a co je  je jich  obsahem.

5.2 Integrační kursy

Teprve zákon na regulaci a om ezení p ř istěhova lec tv í a na 

regulaci pobytu  a integrace občanů E U  a cizinců -  zkráceně tedy
'  185 •tzv. přistěhova lecký  zákon -  právně upravuje problematiku 

integrace a státní nabídku к účasti na integračním kursu a to pro 

vybrané skupiny obyvatel žijících na území SRN. Tyto integrační 

kursy se vztahují především na výuku německého jazyka, následně 

pak právního řádu, kultury a dějin Německa. Nárok na účast 

v integračním kursu získávají čerstvě příchozí cizinci ze třetích 

zemí, kteří se budou na území SRN trvale zdržovat, dále pak pozdní 

vysídlenci, občané EU a cizinci, kteří na území SRN žijí j iž  delší

183 Šbaidauf, J., tamtéž, str. 10
184„ Das Gesetz zur Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung undzur Regelung des Aufenthalts und der 
Integration von Unionsbiirgern und Ausländern “, Informationen und Begriindung der Verordnung iiber die 
Durchführung von Integrationkursen fiir Ausländer undSpätaussiedler, (Integrationkursverordnung), 
http://www.aufenthaltstitel.de/intvinfos.html. (citováno 21.1.  2006)
185 „Das Zuwanderungsgesetz “, tamtéž
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dobu. Pro cizince, na něž se tento nárok vztahuje a neovládají 

němčinu ani na nejnižší úrovni, je  účast v kursu povinná.

Detaily integračního kursu -  zejména tedy: základní

uspořádání, délka, učební obsah a provedení kursu, zadané úkoly, 

výběr a schválení zřizovatele kursu, stejně jako finanční spoluúčast 

na nákladech a zprostředkování informací mezi jednotlivým i 

zainteresovanými sekcemi -  jsou  ošetřeny právním nařízením o 

provádění integračních kursů pro cizince a pozdní vysídlence -  

zkráceně nařízení o integračním  kursu186.

Za koordinaci a uskutečnění integračního kursu zodpovídá 

Spolkový úřad pro m igraci a uprch líky1*1. Ten může realizací kursu 

pověřit soukromého nebo veřejného zřizovatele. V souladu 

s přistěhovaleckým zákonem spočívají právě na tomto úřadu 

ústřední pravomoci při realizaci integračních pravidel a jeho 

kompetence jsou  krajového i lokálního charakteru.

Právní nařízení postihuje celý záběr kursu -  řízením a 

provedením kursu počínaje a schválením zřizovatele konče. Právní 

nařízení o integračních kursech se snaží vytvořit zákonný rámec pro 

maximálně flexibilní a poptávce odpovídající realizaci integračního 

kursu ve všech jeho detailech.

Právní nařízení o integračním kursu se vyjadřuje i к 

předávání dat mezi cizineckými úřady, Spolkovou pracovní 

agenturou a německými zahraničními zastupitelstvími, tato 

komunikace, má probíhat i v elektronické formě.

Po období, ve kterém se budou výsledky kursu shromažďovat 

a hodnotit, by mělo být na základě je jich  analýzy případně 

přikročeno ke změně provedení v kritizovaných oblastech. Kurs má 

být neustále zaměřen na maximálně kvalitní výsledky a otevřen 

podnětům, které by pro něj znamenaly změnu к lepšímu.

186 „Die Integrationskursverordnung"Verordnung Uber die Durchfiihrung v on Integrationskursen fiir Ausländer 
undSpätaussiedler (Integrationkursverordnung), http://www.aufenthaltstitel.de/intv.html. (citováno 21. 1. 2006)
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Náklady s provedením integračních kursů spojené hradí 

Spolek. Odhad nákladů na kurs vychází ze zkušeností se 

srovnatelnými programy pro cizince a pozdní vysídlence.

Za předpokladu, že by délka kursu byla 630 učebních hodin a 

náklady na jednu  hodinu by se pohybovaly okolo 2,05 euro a kursu 

by se účastnilo cca 138.000 nových přistěhovalců, činily by náklady 

s kursem spojené, a to včetně závěrečných zkoušek, přibližně 188 

milionů euro na rok. SRN předpokládá, že by se kursu v příštích 5 - 

6 letech zúčastnilo přibližně 280.000 - 336.000 v Německu již  

žijících cizinců. Spolek by tedy v tomto časovém horizontu vydal za 

integrační kursy cca 380-456 milionů euro, ročně tedy cca dalších 

76 milionů euro. Rozdělování prostředků má být regionálního 

charakteru, a to podle počtu imigrantů v daném regionu. Z tohoto 

důvodu má být na začátku každého roku navržen finanční rozpočet, 

který by mezi regiony peníze předběžně rozdělil a během roku by 

mohl být na základě potřeby regionů upraven.

Nařízení o integračním kursu počítá i s finanční participací 

účastníků kursu, avšak nepředpokládá se, že by úspory získané 

z je jich  poplatků-příspěvků přesáhly částku 30 - 50 milionů euro. 

Výše příspěvku je  stanovena (§9 nařízení o integračním kursu) na 

jedno euro za jednu  vyučovací hodinu. Peníze se odevzdávají 

Spolkovému úřadu pro migraci a uprchlíky. Tento poplatek se 

nevztahuje na členy rodin pozdních vysídlenců a jsou  samozřejmě 

určeny i výjimky, kdy lze tento poplatek prominout. Nicméně právě 

povinná finanční účast je  ostře proti mysli Strany zelených. Ti 

kritizují nejen povinnou účast, ale ještě  více jim  vadí, že se na ní 

účastníci musejí finančně spolupodílet, ale pro korektnost je  vhodné 

zmínit, že finanční spoluúčast je  prominuta nezaměstnaným a 

příjemcům sociálních dávek. Na rok 2005 se předpokládalo, že 

náklady s kursem spojené dosáhnou přibližně 208 milionů euro.

Klíčovou rolí pro úspěšnou integraci hrají j is tě  jazykové 

znalosti, z tohoto důvodu se hlavní důraz v integračních kursech 

přikládá lekcím němčiny, kromě toho by se pak účastník kursu měl 

dozvědět něco o právním pořádku, kultuře a dějinách Německa.
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Účelem integračních kursů je  pomoc přistěhovalcům, aby se 

v německé společnosti zorientovali a byli v každodenním životě 

soběstační.

Integrace je  ovšem proces, který, aby mohl úspěšně probíhat, 

vyžaduje aktivní spolupráci imigranta. Úkolem státu je  být 

nápomocen cizinci, který disponuje nároky к tomu, aby se 

integračního kursu zúčastnil. Zákon o pobytu předpokládá ovšem 

nejen nárok, ale i povinnost se takového kursu zúčastnit.

Struktura, délka a obsah integračního kursu  

Integrační kurs představuje 630 vyučovacích hodin a probíhá 

v německém jazyce. Skládá se ze Základního  a N avazujícího
'  1 8 8  • 1 8 9ja zykového  kursu  , dále pak následuje ještě  O rientační kurs . Na 

jazykové kursy bylo určeno 600 vyučovacích hodin. Orientační 

kurs, který na jazykové kursy navazuje, zahrnuje pouze třicet 

vyučovacích hodin.

V účasti na kursu existují dvě varianty -  buď 25 hodin týdně, 

a nebo tzv. částečná ú ča st190 na kursu, kdy by počet vyučovacích 

hodin neměl klesnout pod 5 týdně. Při každodenní výuce by délka 

trvání kursu neměla přesáhnout 6 měsíců.

Před začátkem jazykového kursu píší jeho budoucí účastníci 

jazykový test, aby byli na základě úrovně svých znalostí němčiny 

rozděleni do tří skupin.

Právní nařízení o integračních kursech umožňuje zřízení 

integračního kursu i pro zvláštní cílové skupiny jako jsou  např.:

■ jedinci, kteří j iž  nejsou školou povinní a ještě  jim  

nebylo 28 let a chtějí se připravit na své další vzdělávání, zde se 

jedná  o tzv. kurs pro in tegraci m ládežem ;

188 „Basissprachkurs, Aufbausprachkurs“, Integrationkurs,
http://www.aufentha1tstitel.de/stichwort/integrationskurs.html. (citováno 21. 1. 2006)
189 „Der Orientierungskurs tamtéž
190 „Der Teilzeitunterricht“, IntV§l 1, Grundstruktur des Sprachkurses, 
http://www.aufenthaltstitel.de/intv.html#l I. (citováno 21.1.  2006)
191 „Der Jugendintegrationkurs“, http://www.aufenthaltstitel.de/stichwort/integrationskurs.html. (citováno 21.1.  
2006)
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■ lidé, kteří z rodinných nebo kulturních důvodů 

nemohou navštěvovat všeobecný integrační kurs, zde se naskytuje 

možnost tzv. integračních kursů pro  ženy, resp. ro d iče192;

■ jednotlivci, kteří neumí vůbec nebo jen  obtížně číst nebo
r r 193psát, zde je  nabízen tzv. a lfabetizačn í in tegrační kurs ;

Počet účastníků v jedné  skupině nesmí přesáhnout 25 a je  

žádoucí, aby ve skupině byl maximální počet účastníků, je jichž 

mateřština je  odlišná.

Na konci integračního kursu píší jeho účastníci závěrečný 

test, ten se skládá ze dvou částí:

1. je  jazyková a po je jím  úspěšném složení, získává 

účastník kursu cer tifiká t194, jenž  dokladuje jeho znalosti němčiny.

2. zkouška prověřuje znalosti, které si participant měl 

osvojit během orientačního kursu.

Účastníci kursu získávají jako potvrzení o výsledku 

závěrečného testu písemné osvědčení. V případě, že v testu z jazyka 

nedosáhli minimálního potřebného počtu bodů, je  v potvrzení 

zaneseno, jaké úrovně dosáhli. Účastníci kursu také obdrží doklad o 

tom, že se kursu řádně účastnili, přičemž za řádnou účast se 

považuje taková účast, kdy účastník dochází do kursu tak 

pravidelně, že lze očekávat pozitivní výsledky v jeho znalostech a 

jeho studijní úspěch není ohrožen přerušením kursu nebo 

účastníkovou častou neúčastí na něm.

5.3 Postavení Turků v německé společnosti

Jak jsem  j iž  několikrát zmínila, na území Německa žije 6,7 

milionu cizinců, z toho jich  má 1,9 milionu (respektive 28,3%) 

turecké občanství, tvoří tak v Německu největší cizí národnostní 

skupinu. Kromě toho od roku 1970 získalo 600.000 lidí tureckého

192 „Der Eltern-, Frauenintegrationkurstamtéž
193 „Der Integrationkurs mit Alphabetisierung“, tamtéž
194 „Zertifíkat Deutsch (B 1)“, IntV§17, Abschlusstest, http://www.aufenthaltstitel.de/intv.html#17. (citováno 21.
1.2006)
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původu německé státní občanství a ne každý Turek do Německa 

přicestoval, 680.000 se j ich  v SRN narodilo.

U Turků je  však integrace považována za nejméně úspěšnou. 

Svízelný je  zejména je jich  přístup na pracovní trh. Nej častěji jsou  

zaměstnáváni jako vyučená ale i nevyučená pracovní síla, jen  zřídka 

mají vyšší školní nebo i pracovní kvalifikaci a v porovnání s Němci 

nebo jiným i cizinci je  je jich  nezaměstnanost výrazně vyšší. 

Problémem je, že i minimálně využívají nabídek к rekvalifikaci 

nebo na doplnění vzdělání. Situace se pro Turky výrazně zhoršila 

v 90. letech -  v roce 1990 bylo v Německu 10% Turků bez práce, 

v roce 1997 j ich  však bylo j iž  24%, od tohoto data se situace jen  

mírně zlepšuje, resp. stagnuje (v roce 2002 bylo 23% Turků 

nezaměstnaných). Rozdíl lze sledovat i mezi generacemi, zatímco 

nezaměstnanost 1. generace Turků žijících v Německu dosahovala 

33,2%, u Turků 2. generace to bylo 16, 2%. Jistě zlepšení, ale i tak 

hrozivé číslo. Pro srovnání uvádím, že Němci ve věku 

odpovídajícím 2. generaci Turků žijících v SRN, tedy 18-30 let byli 

v témže období (rok 2000) postiženi nezaměstnaností v 7,8% 

případů.

Výše nezaměstnanosti je  hlavním indikátorem integrace 

imigrantů. N ezam ěstnanost ovlivňuje nejen příjmy domácností, ale 

může vést i к sociální stigmatizaci. Také znesnadňuje šance dětí na 

sociální vzestup a má i negativní dopad na intergenerační mobilitu. 

Příčin nezaměstnanosti je  j is tě  mnoho (diskriminace, regionální 

struktura trhu práce, atd.), v případě Turků je  j is tě  relevantním 

důvodem, že vždy byli nadprůměrně zaměstnáni ve výrobním 

průmyslu, který nabízí pracovní místa zejména lidem s nízkou 

kvalifikací a v této pracovní sféře dochází z důvodu racionalizace a 

automatizace ke značné redukci pracovních míst. Určující pro 

postavení jednotlivce na pracovním trhu je  jis tě  jeho školní a 

pracovní kvalifikace, zásadní roli hraje i znalost němčiny. Turci 

v tomto ohledu vykazují ve srovnání s Němci nebo i jiným i 

skupinami cizinců žijících v SRN daleko horší výsledky, v roce

2000 tak 26% Turků nemělo dokončeno žádné vzdělání, naopak
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Němci nedokončili školu v 1% případů. Další příklady 

к problematice vzdělávání menšin jsem  j iž  uvedla v kapitole o 

politických stranách.

Samostatným problémem je  nezaměstnanost tureckých žen, 

v roce 2002 jich  pracovalo jen  26%, za příčinu však nelze označit 

tureckou kulturu, životní styl nebo rodinné zvyklosti a chod rodiny 

vůbec, v 80. letech totiž pracovalo v západním Německu vyšší 

procento tureckých imigrantek než Němek. Esram Erda -autorka 

článku, který jsem  o této problematice če tla195, viní ze současné 

situace jednak  diskriminaci na trhu práce, kde prý ženy tureckého 

původu nemají vůbec přístup na pracovní místa ve službách nebo 

státní správě, nejčastěji získají místo na nejnižším  stupni pracovní 

hierarchie. Více než polovina zaměstnaných Turkyň pracuje jako 

nízko-kvalifikovaná pracovní síla. Problém em však je , že se tyto 

ženy jen  zřídkakdy účastní rekvalifikačních programů -  jen  17,5% 

tureckých žen(údaj z roku 2001), které chtěly získat zaměstnání, se 

někdy v minulosti rekvalifikačního program u zúčastnilo. Esra 

Erdam kritizuje i reformu Hartz IV., která je  podle ní pro 

imigrantky velmi diskriminační a znemožňuje j im  účast na kursech, 

kde by si mohly doplnit své odborné vzdě lán í.196

Imigrantky tureckého původu také stále více postihuje 

chudoba, a to zejm éna v případech, kdy se nechají rozvést. Navíc 

to, že jsou  tyto ženy často nezaměstnané, značně zvyšuje je jich  

závislost na partnerovi, což jis tě  rovnosti v je jich  vztahu nepomáhá.
• • o 197Velkým problémem jsou  vedle rasistických útoků a 

domácího násilí, také sňatky z donucení, ty se týkají převážně 

holčiček tureckého původu, které vyrostly v Německu. V boji proti 

tomuto protiprávním u činu, kdy jsou  dívky v manželství často

195 Erdem, E., Tiirkeistämmige Frauen in Deutschland, 
http://www.bamf.de/cln 042/nn 566316/SharedDocs/Anlagen/DE/Migration/DownIoads/Expertisen/exp- 
oezdemir-zuwanderungsrat.templateid7raw.propertv~publicationFile.pdf/exp-oezdem ir-zuwandcrungsrat.pdf' 
(citováno 16. 5. 2006)
^tam též, str. 108

197 Při průzkumu, který se konal v roce 2001, přiznala třetina dotázaných žen tureckého původu, že během 
posledních 12 měsíců byla obětí rasisticky motivovaného násilí., tamtéž, str. 109
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znásilňovány nebo vystaveny domácímu násilí a z těchto hrůzných 

zážitků si často odnášejí psychická traumata, je  především  potřeba 

j iž  mladé dívky informovat o je jich  právech, nabídnout j im  pomoc, 

aby se v takové těžké situaci mohly na někoho obrátit. Více jsem  

к této otázce však j iž  napsala ve třetí kapitole.

Co se osobní situace týká, je  většina v Německu žijících
198 . . .Turků se svým životem zde „velm i spokojena  “ a optimisticky vidí

i budoucnost svou i svých dětí. Více než polovina dotázaných199 

považuje Německo za svou vlast a víc než 20% Turků komunikuje 

především v němčině. Ale přes všechna pozitivní hodnocení 

německého státu ze strany v něm žijících Turků se jich  tři čtvrtiny 

cítí být diskriminováni a mají pocit, že jsou  vnímáni jako „občané  

druhé ka teg o rie“.200

6. Závěr

Cílem mé bakalářské práce bylo popsat německou imigrační 

a azylovou politiku Spolkové republiky Německo. Vycházela jsem  

především ze zákonných úprav a je jich  odůvodnění, důležitým 

zdrojem pro mě byly např. i dokumenty Spolkového úřadu pro 

migraci a uprchlíky a Zmocněnce spolkové vlády pro migraci, 

uprchlíky a integraci, ale také dokumenty politických stran. 

Přínosnou byla jis tě  i výstava „Přistěhovalecká zem ě Německo. 

M igrace 1500-2005“, kterou jsem  navštívila v prosinci loňského 

roku v Berlíně.

V kapitole, j íž  jsem  nazvala „Imigranti ve Spolkové 

republice Něm ecko“ jsem  nejprve nastínila vývoj migrací na území 

německého státu od poloviny 19. století. Další prostor byl věnován 

základní migrační legislativě, kde jsem  se snažila představit v

198 „sehr zufriederi\ (citováno 13.5. 2006) Erdem, E., Die Situation der tiirkischstämmigen Bevôlkerung in 
Deutschland, str. 89
http://www.bamf.de/cln 042/nn 566316/SharedDocs/Anlagen/DE/Migration/Downloads/Expertisen/exp- 
oezdemir-zuwanderungsrat.templateld=Taw.propertv=publicationFile.pdf7exp-oezdemir- zuwanderungsrat.pdf
199 tamtéž, str. 89
200 „ Bürger zweiter Klasse “, tamtéž, str. 89
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současnosti platné zákony. V dalším textu jsou  pak popsány 

jednotlivé kategorie migrantů a je jich  právní statusy, zde jsem  se 

snažila o stručnost, ale v případě vysídlenců a pozdních vysídlenců 

to bylo velmi těžké, neboť tato kategorie je  velmi zajímavá a 

v budoucnu bych si o historii vysídlenců ráda doplnila své 

vědomosti. Další podkapitola  se zabývá azylovým procesem, zde 

popisuji postup, jak  o azyl zažádat, jaké podmínky musí případný 

budoucí azylant splňovat a jaký  následuje postup v případě 

zamítnutí žádosti o azyl. Poslední část této kapitoly je  věnována 

udělení občanství. Zde jsem  zmínila změny, ke kterým došlo 

v zákoně o státní příslušnosti -  např. byla snížena doba, kterou 

musí cizinec v Německu strávit, aby se mohl stát německým 

občanem, bylo umožněno, i když v omezené formě, dvojí státní 

občanství -  to se vztahuje především na děti cizinců, ale i ty se 

musí mezi 18-23 rokem rozhodnout pouze pro jedno.

Následující kapitola je  věnována postojům politických stran 

zastoupených ve Spolkovém sněmu. Zde je  zajímavý především 

absolutně odlišný názor na věc mezi zelenými a křesťanskými 

demokraty. Soudím, že kdyby se ať jedné nebo druhé podařilo 

prosadit svou vizi v tomto ohledu, nebyla by situace zrovna ideální. 

Dle mého názoru jsou  některé postoje zelených velmi idealistické a 

jakoby mimo současnou realitu, naopak křesťanští demokraté podle 

mého názoru, mají z každé změny své společnosti nepřiměřený 

strach a snaží se tak jakém ukoli posunu ve vztahu své země 

к cizincům zabránit. V této kapitole je  u některých stran zmíněn i 

je jich  vztah к problematice integrace zejména turecké menšiny.

Další kapitola je  věnována azylovému kompromisu. Zde jsem  

popsala, co vše jeho přijetí předcházelo a jaké změny znamenal - 

článek 16a, který právo politicky pronásledovaných na azyl, 

omezuje tím, že tito nesmí přicestovat ze třetí bezpečné země. 

Prostor zde dostala i kritika azylového kompromisu.

Poslední kapitola se zabývá přistěhovaleckým zákonem, 

který, například redukuje množství kategorií pobytu na dvě, zřídil 

Spolkový úřad pro migraci a uprchlíky a zavádí přísnější integrační
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opatření, stanovuje povinnost účastnit se integračních kursů 

v případě, že cizinec dostatečně neovládá němčinu. První 

podkapitola je  věnována integračním kurzům, je  zde například 

popsáno, kdo je  zřizuje, kdo se j ich  může a kdo musí účastnit, kdo 

má na starosti je jich  financování, jak  tyto kurzy probíhají a co je  

jejich obsahem. Další podkapitola se zabývá situací turecké 

menšiny v Německu.
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Ausländlsche Bevôlkerung von 1951 bls 2004

Príloha č. 1

Amjaben in Personen
Qaeiie: Statistisches Bund&amt, Auzlanderzentralregister, eigeneBerechnungen

Zdroj: Migration, Integration und Asyl in Zahlen, str. 71,
http://www.bamf.de/cln 043/nn 564242/SharedDocs/Anlagen/DE/DasBAMF/Downloads/statisti 
k-2-auslaender-fluechtlinge,templateId=raw,propertv=publicationFile.pdf/statistik-2-auslaender-
fluechtlinge.pdf
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Příloha č. 2

Abbildung 11: Formen der Zuwanderimg nach Deutschland 2003

Zdroj: Migrationsbericht, str. 22,
http://www.bamf.de/cln 042/nn 566316/SharedDocs/Anlagen/DE/Migration/Downloads/Mig 
rationsbericht/migrationsbericht.templateId=raw,propertv=publicationFile.pdf/migrationsberi
cht.pdf
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Příloha č.3

Abbildimg 14: Zu- und Fortzüge von Unionsbürgem im Jahr 2003



Příloha č. 4

Abbildung 15: Erteiîte Visa zum Zweck des Ehegaften- u n d  Familienaachzugs nach Deutsch
land von 1996 bis 2003
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Příloha č. 5

Abbíldimg 18: Zuzug von (Spät-)Äussiedlem in die Bimdesrepublik Deutschland nach Нег- 
kunftsländem von 1985 bis 2003
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Příloha č. 6

Tabelle 4: Zuzug von (Spät-)Aussiedlem nach Herkunftsgebieten von 1990 bis 2003

Herkunftsge biet 1990 19913 1992 1993 1994 1995 1996 1997 199® 1999 20O& 2001 2902 2003

Folea 133.872 40.129 17.742 5.43 í 2.440 .1,677 1.175 687 48S 428 4-84 623 553 444

Fhfm. Sowjet-
UDÍOC
d a v o n  а ш .

147.950 147.320195.57í 207.341 213.214 2Q9.40S 172.181 131.895 101.550 103.59S 94.558 97.434 90.587 72.289

E s t t a n d - - ■- 2 8 i 3 6 6 36i 3 3 7 1 3 6 6 9 1 1 6 S í 7 7  7 9 6 9

L e t t im í d - - - 2 6 6 2 6 7 3 6 C 2 4 $ 1 2 4 1 4 7 m 1 8 2 1 1 5  4 4 4 5

L i t o u m - - m 2 4 3 2 3 Ü 3 0 2 1 7 6 1 6 3 1 6 1 1 9 3 9 7  1 7 8 1 2 3

K a z a c h s t a n - - 1 1 3 . 2 8 i  1 2 1 . 5 1 ; 1 1 7 . 1 4 í 9 2 . 1 2 5 7 3 . 9 6 7 5 1 . 1 3 2 4 9 . 3 9 1 4 5 . 6 5 7 4 6 . 1 7 8  3 8 . 6 5 3 2 6 . 3 9 1

K i r g i m t a n - - 1 2 . 3 7 3 1 0 . 8 4 7 S .S S S 7 . 4 6 7 4 . 0 1 0 3 : 2 5 3 2 . 7 4 2 2 . 3 1 7 2 . 0 2 0  2 . 0 4 7 2 . 0 4 0

M o t d a r m m - - i . m 9 6 5 7 4 & 4 4 7 2 4 3 3 6 9 4 1 3 3 6 1 1 8 6  4 4 9 2 S 1

R i s s z t c h e  F ä d . - - - 6 7 .  m 6 8 3 9 7 7 i . m 6 3 . 3 1 1 4 7 . 0 5 5 4 1 . 0 5 4 4 5 . 9 5 1 4 1 . 4 7 & 4 3 . 8 8 5  4 4 . 4 9 í 3 9 . 4 0 4

U k r a i n e - - 2 .7 1 1 3 . 1 3 S 3 . 6 5 i 3 . 4 6 0 3 1 5 3 2 . 9 8 3 2 . 7 6 2 2 . 7 7 3 3 . 1 7 6  3 . 1 7 9 2 . 7 1 1

U z b e k i s t a n - - 3 . 8 8 2 3 . 7 5 7 3 . 4 6 & 2 . 7 9 7 1 . 8 8 5 Î . 5 2 8 1 . 1 9 3 9 2 0 9 9 0  8 4 4 7 1 4

W e i f in t s s l a n d - - m 1 3 6 2 2 7 1 3 6 1 6 S 1 6 1 1 7 2 m 3 3 1  3 1 3 2 7 3

ÎBgosJawien' 961 450 199 120 182 Î7S 77 34 14 19 0 17 4 S

Rumämen 111.150 32.178 16.146 5.811 6.615 6.519 4.284 1.777 1.005 855 547 380 256 137

(Ehem.) ČSSR 1.708 927 460 134 97 62 14 g 16 a 18 .22 13 2

Uiigam 1.336 952 3.54 37 40 43 14 18 4 4 2 2 3 5

Soosttge U nder 96 39 88 S 3 1C 6 0 3 0 í 6 0 0

I»!f(5iunt 397.073 321.995 230.5Í5 218JJ8Č 222.591 217.89í 177.751134.419
Q u e l l e .  B i m d e s v e r w a l i u n g s a m t ,  B u n d s s m i m s t e r i u m  d e s  b m e m

103.080104.916 95.615 98,484 91.416 72.885

1) Einschl. Kroaúen, Síowenien und Bosmen-Herzegowina sowie der eheac. jugosl. Republik Mazedonten. die »eit 1992 brw. 1993 
selbständige Staateu smd.
2) "Sotsstige Gebiete” sowie eimchlteSlich der Verttiebeiien, die Uber das sonstige Auslaad in dte BR Deutschland kamea.
3) Ab 1. Jamtar 1991 Zaálen fur Gesamtdeiitschlaiiá.

Zdroj: Migrationsbericht, str. 34,
http://www.bamf.de/cln 042/nn 566316/SharedDocs/Anlagen/DE/Migration/Downloads/Mig 
rationsbericht/migrationsberichttemplateId=raw,propertv=publicationFile.pdf/migrationsberi
cht.pdf
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Příloha č. 7



Příloha č. 8

Abbildung 20: Asylantragsteller in der Bundesrepublik Deutschland nach Herkimftskontinen- 
ten von Î990 bis 2003
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Zdroj : Migrationsbericht, str. 42,
http://www.bamf.de/cln 042/nn 566316/SharedDocs/Anlagen/DE/Migration/Downloads/Mig 
rationsbericht/migrationsbericht.teinplateId=raw.propeilv=publicationFile.pdf/iTiigrationsberi
cht.pdf
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Příloha č. 9

Tabelle 8: Zalil der De-Facto-Flüclitimge von 1997 bis 2003
J a h r  Zalil der D e-Facto-Fliichtlinge1

1997 334.000
1998 337.000

1999 380.000
2000 370.000

2001 361.000

2002 415.000
2003 416.000

Q u e l l e :  E u n d e m n n i s t m i u m  d e s  I n n e r n

Zdroj: Migrationsbericht, str. 53,
http://www.bamf.de/cln 042/nn 566316/SharedDocs/Anlagen/DE/Migration/Downloads/Mig
rationsbericht/migrationsbericht,templateId=raw.property=publicationFile.pdf/migrationsberi
cht.pdf
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Příloha č. 10

Abbildtmg 24: Kontingente und tatsächlich beschäftigte Werkvertragsarbei tne limer von 1992 
bis 2003

Zdroj: Migrationsbericht, str. 57,
http://www.bamf.de/cln 042/nn 566316/SharedDocs/Anlagen/DE/Migration/Downloads/Mig
rationsbericht/migrationsbericht,templateId=raw,propertv=publicationFile.pdf/migrationsberi
cht.pdf
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Příloha č. 11

Tabelle 10: Zusieliemng von Arbeitserlanbnissen tur auslindische IT-Fachkräfte im Zeitraum 
vom 1.8.2000 bis 31.12.2003

Zdroj: Migrationsbericht, str. 65,
http://www.bamf.de/cln 042/nn 566316/SharedDocs/Anlagen/DE/Migration/DownIoads/Mig
rationsbericht/migrationsberichttemplateId=raw,propertv=publicationFile.pdf/migrationsberi
cht.pdf
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Příloha č. 12

Tab elle 12: Ausländische Stiidierende an deutschen 
1993/94 bis zum Wintersemester 2003/2004

Hochschulen vom Wintersemester

Semester Sfudtereade mit ausländischer davoti Bildimgsauslätider 
Staatsaagehôiigkeit

ta %

WS 1993/94 134.391 86.750 64.6
WS 1994/95 141.460 92.609 65,5
WS 1995/96 146.472 98.389 67,2
WS 1996/97 152.206 100.033 65,7
WS 1997/98 158.474 103.716 65,4
WS 1998/99 165.994 108.785 65,5
WS 1999/2000 175.140 112.883 64,5
WS 2000/2001 187.027 125.714 67,2
WS 2001/2002 206.141 142.786 69.3
WS 2002/2003 227.026 163,213 71.9
WS 2003 2004 246.136 

Q u e l l e :  S tatístisches  B u n d e s a m t

ï 80.306 73.3

Zdroj : Migrationsbericht, str. 69,
http://www.bamf.de/cln 042/nn 566316/SharedDocs/Anlagen/DE/Migration/Downloads/Mig
rationsbericht/migrationsberichttemplateId=raw,propertv=publicationFile.pdf/migrationsberi
cht.pdf
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Zusammenfassung

In m einer Bakkalaureatarbeit habe ich mich mit dem Thema 

der deutschen Immigration- und Asylpolitik beschäftigt.

Die Problematik der Zuwnaderungspolitik  ist sehr 

intéressant, und sehr aktuell, sie wird häufig diskutiert.

Keine Partei kann von diesem Bereich absehen, jede, die im 

Bundestag vertreten ist, widmet sich diesem Thema in ihrem 

Programm.

Meine Arbeit wurde in sechs Kapitel geteilt -  erste ist die 

Einleitung und sechste das Nachwort. In dem zweiten Kapitel 

befasse ich mich mit der Zuwanderung nach Deutschland. 

Zuvorderst stelie ich dort kurz die Geschichte der Zuwanderung 

nach Deutschland vor, weiter werden in diesem Kapitel die 

wichtigsten Gesetze, die mit der Zuwanderung zusammenhängen, 

erwähnt, folgendermassen werden die verschiedenen 

Zuwanderungsgruppen genannt, weiters dann das Asylverfahren 

beschrieben und schliesslich findet man in diesem Kapitel einen 

Aufsatz über der Einbiirgeruíig - wie man ein(e) Deutsche(r) werden 

kann, wie es bei den Kindern funktioniert und was müssen die 

Erwachsenen fiir die Deutsche Staatsbürgerschaft tun, da ist auch 

der Einbürgerungstest nennenswert.

Das dritte Kapitel stellt die verschiedenen Stellungen der 

Bundestagsparteien vor. Hauptsächlich zwischen den Grünen und 

Sozialdemokraten auf einer Seite und den Christlichdem okraten auf 

der anderen Seite gibt es sehr unterschiedliche Anschauung an diese 

Problematik. Aber wo sich die Parteien einigen ist zum Beispiel ein 

strenger Verbot der Zwangsehen und besseres Einhalten der Rechte, 

hauptsächlich werden da die Frauenrechte genannt.

Im vierten Kapitel beschreibe ich die Situation und die 

Gespräche die den Asylkompromiss vorangegangen sind. Weiter



wird erklärt, was der Asylkompromiss ist, und was neue hat er ins 

deutsche Recht eingeführt (z. B. die Ânderung des Grundgesetzes- 

Einfiihrung des Artikels 16a, neue Begriffe wie ein sicherer 

Herkunftsstaat und sichere Drittstaaten). Platz wurde auch der 

Kritik des Asylkompromisses gewidmet.

Fünftes Kapitel stellt das Zuwanderungsgesetz vor. Da wird 

geschrieben welche Bereiche das Gesetz regelt und was sich durch 

das Zuwanderungsgesetz geändert hat (z. B. Aufenhaltstiteln 

wurden au f  zwei reduziert, die Ausländer, die nicht über 

ausreichende Deutschkenntnisse verfügen, müssen an einem 

Integrationkurs teilnehmen.) Kurz befasse ich mich auch mit der 

Situation von Türken, aber zu diesem Thema habe ich mich auch in 

anderen Kapiteln geäussert.
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Svou bakalářskou práci jsem se rozhodla věnovat imigrační a azylové 

politice Spolkové republiky Německo v období od počátku 90. let až po 

současnost.

Zaměřit bych se chtěla především na změny v německém právním 

řádu, ke kterým během devadesátých let došlo, především tedy otázce 

nabývání státního občanství, právnímu postavení přistěhovalců a válečných 

uprchlíků.

Chtěla bych popsat i přístup a postoj německých politických stran 

zastoupených v parlamentu к problematice uprchlíků, způsob, jakým mezi 

nimi probíhala diskuse, jaké byly jejich původní postoje а к jakému závěru 

dospěly, v této souvislosti bude jistě vhodné popsat, co to je „azylový 

kompromis".

Více prostoru bych chtěla věnovat nejpočetněji zastoupené skupině cizinců 

ve Spolkové republice Německo, a to Turkům.

Popsat bych se chtěla i následné postavení přistěhovalců ve společnosti, 

jejich integraci na pracovním trhu a ve školním systému.

Čerpat informace hodlám převážně z knih specializovaných přímo na tuto 

problematiku, vydaných převážně v němčině, případně v angličtině nebo 

češtině, využít hodlám i německá periodika a internet. Jako výhodu vidím svůj 

pobyt na univerzitě v Kostnici, kde strávím zimní semestr 2004/2005, kde budu 

mít jistě přístup i к mnoha publikacím, v Česku dosud nepublikovaným.
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