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1. Úvod

1.1. Teoretická východiska práce

Postsovětská zkušenost Ruska v oblasti migračních procesů ukazuje několik 

důležitých momentů, které mohou přispět ke studiu mezinárodní migrace. Především 

jasně poukazuje na nefunkční dichotomii mezi dobrovolnými a nucenými migranty. 

Právě díky „imperiálnímu dědictví“ v podobě problémů s etnickými Rusy mimo RF a 

bývalými sovětskými spoluobčany je Rusko ideální a komplexní ukázkou toho, jak 

veliké slabiny tento koncept má.

Vývoj ruské migrační politiky naznačuje, že i zpočátku poměrně liberální 

migrační režim státu, který má zájem rozlišit imigranty z řad bývalých spoluobčanů od 

ostatních, se silně změní v momentě, kdy národní bezpečnost začne prominentně 

figurovat na politické agendě. Zkušenost Ruska je v tomto ohledu srovnatelná se 

zkušenostmi jiných evropských zemí. Například Evropa přijala a přijímá tvrdší 

imigrační opatření a rozhodně již neuplatňuje mezinárodní uprchlické právo jak je 

stipulováno mezinárodními konvencemi. Přínos ruské zkušenosti vidím především 

v tom, že na rozdíl od Evropy prošlo Rusko celým tímto vývojem za pouhých 10 let a 

jednotlivé rysy migrační politiky se tedy ukazují daleko zřetelněji.

Vývoj migrační politiky i migrační situace v Rusku lze dobře ilustrovat na 

příkladu států Jižního Kavkazu (Gruzie, Arménie, Ázerbájdžán). Procesy imigrace 

z jihokavkazských států zrcadlí zřetelně všechny migrační proudy i trendy, které 

v devadesátých letech probíhaly. Zkoumat tuto imigraci je dnes podle mého názoru 

nej důležitější kvůli netolerantnímu postoji, který vůči této imigraci ruská společnost 

projevuje. V současné době patří jihokavkazská imigrace mezi ty nejvíce odmítané 

v Rusku. Domnívám se však, že existuje výrazný rozpor mezi rétorikou ruské státní 

správy, médií i veřejnosti o objemu jihokavkazské imigrace a jejím skutečným 

rozsahem.

Massey již v roce 1993 napsal, že neexistuje žádná koherentní teorie 

mezinárodní migrace, ale pouze volný soubor teorií, které se do velké míry vyvinuly 

izolovaně jedna od druhé.1 Někdy jsou navíc i rozděleny hranicemi jednotlivých 

diskursů; při analýze komplexních jevů, jakým je migrace, se proto nemůžeme

1 Massey, D. et al. Theories o f  International Migration: A Review and Appraisal. In Population and 
Development Review 19, No. 3, 1993, str. 432.
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spolehnout pouze na jednu teorii či jednu úroveň analýzy. V souladu s tímto pojetím je 

tato práce syntézou několika přístupů na makro- i mikrorovině.

1.2. Metodologické přístupy

Předmětem této práce je vývoj migrační politiky Ruska v letech 1992 až 2002 a 

ilustrace tohoto vývoje na procesech imigrace ze států Jižního Kavkazu do RF. Časové 

ohraničení bylo zvoleno s ohledem na rozpad SSSR a na sčítání obyvatelstva RF, které 

proběhlo v roce 2002. V témže roce byly přijaty i nové Zákony o občanství a o právním 

postavení cizinců v RF, které znamenaly významný přelom ve vývoji postsovětské 

migrační politiky. V některých případech jsem použila hranici 1989-2002, tedy období 

mezi posledním sovětským a prvním ruských sčítáním obyvatelstva, protože se jedná o 

srovnatelné údaje pro všechny státy v regionu.

Diplomová práce má kromě úvodu tři základní kapitoly. Analýze vývoje 

migrační politiky Ruska jakožto zkoumané imigrační země je věnována druhá kapitola. 

Ve třech podkapitolách je představen její teoretický, legislativní a institucionální rámec.

V první podkapitole je nastíněn a kriticky zhodnocen dichotomický model dobrovolné a 

nucené migrace, ze kterého ruská migrační politika vychází. Druhá podkapitola se 

věnuje vytváření migrační legislativy a třetí komentuje politický kontext.

Ve třetí kapitole je krátce shrnut migrační profil Ruska. Zde jsou nastíněny 

základní migrační směry a procesy, které v postsovětském prostoru probíhaly. 

Pozornost se soustředí na cílovou zemi imigrantů, tedy na Rusko.

Analýza imigrace z Jižního Kavkazu do Ruska tvoří čtvrtou kapitolu a je dále 

členěna do čtyř podkapitol. První dvě podkapitoly kopírují představený dichotomický 

model a věnují se zvlášť nucené migraci a zvlášť pracovní migraci. Toto rozdělení stále 

představuje základní diskurs ruské politiky a v obou kapitolách je kriticky hodnoceno. 

Pracovní migraci vzhledem к jejímu převážně nezákonnému charakteru posuzuji 

zároveň s neregulérní migrací.

Další podkapitola se soustředí nejprve na migraci ruskojazyčného obyvatelstva 

jako nejsilnější proud s etnickým charakterem a hlavní zájmovou skupinu ruské 

politiky. Následující část práce je věnována struktuře imigrantů podle regionů, ve 

kterých se usazují.
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Poslední podkapitola je složena ze dvou vybraných aspektů ekonomické a 

sociální adaptace migrantů. Nejdříve je to rozbor remitencí, přičemž samostatná část je 

věnována případové studii remitencí arménských imigrantů. Dále je to analýza vztahu 

ruské populace vůči imigrantům a problém migrantofobie a kavkazofobie. V této 

kapitole se opírám o výsledky výběrových šetření provedených mezi imigranty i 

domácím obyvatelstvem.

1.3. Kritika pramenů a literatury

Výzkumem migrace se jakožto mezivědním oborem zabývají demografové, 

sociologové, ekonomové, geografové či antropologové. V rámci všech těchto oborů 

existují v Rusku práce o migraci. Hlavní problém však spočítá v jejich kvalitě, a to 

především v použitých metodologiích při sběru dat a interpretaci dat.

Oficiální statistiky mezinárodní migrace2

Oficiální statistiky podávají informace jen o legální (regulérní) migraci a počty 

neregulérních3 (nelegálních) migrantů se jen odhadují.. Při analýze mezinárodní 

migrace je nutné komentovat její evidovanou i neevidovanou složku. Oficiální statistiky 

postihují určité jevy, ale lze se domnívat, že v jiném rozsahu, než jak se skutečně 

odehrály. I když se nemůžeme spolehnout na tvrdá data, mohou nám statistiky posloužit 

ke sledování trendů a určitých typů migrace, které se evidují. Statistiky však mohou být

1 politicky zabarvené a je vždy důležité komentovat, jakým způsobem a za jakých 

podmínek byla data získána.

Ruské oficiální statistiky sledují pouze osoby, jež přijely do Ruska na 

dlouhodobý pobyt. Evidence zahraničního stěhování zahrnuje pouze imigranty, kteří 

mají registraci místa pobytu, tedy povolení к dočasnému pobytu (разрешение на

2 Oficiální statistiky migrace zveřejňuje Federální služba státní statistiky RF (Rosstat, dříve Goskomstat), 
www.gks.ru.
3 Označení imigrantů jako nelegálních má normativní charakter a vyvolává představu kriminální činnosti 
těchto imigrantů. Mezinárodní konference o obyvatelstvu a rozvoji v roce 1994 proto doporučila používat 
termín nedokumentovaní imigranti. Ani tento výraz však není přesný, protože nezahrnuje imigranty, kteří 
vstoupí do země legálně s turistickým vízem, ale poté poruší pravidla vstupu tím, že začnou v zemi 
pracovat. Dále pokud se imigranti stanou obětí obchodu s lidmi, mohou mít padělané dokumenty. Proto 
bylo na Mezinárodním sympoziu o migraci v Bangkoku v roce 1999 rozhodnuto, že se má používat 
termín neregulérní imigranti. Neregulérní status může vzniknout za různých okolností - při výjezdu, 
tranzitu, vjezdu nebo návratu - a může být vytvořen jak proti vůli imigranta, tak imigrantem samotným. In 
За справедливый подход к трудящимся-мигрантам в глобальной экономике. Международная 
конференция труда, 92-я сессия. Женева: МОТ, 2004, http://www.ilo.ru/publications.htm. 1.5.2007.
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временное проживание) nebo povolení к pobytu (вид на жительство) minimálně 

v délce šesti měsíců.4 Až do počátku roku 2007 ruské statistiky uváděly údaje pouze o 

migrantech, kteří přijížděly do Ruska ze zemí s vízovou povinností.

Oficiální statistiky nedokumentují osoby ze zemí, se kterými Rusko nemá 

vízovou povinnost, s jiným typem registrace, než jsem uvedla výše, a neregulérní 

migranty. Získat registraci místa pobytu není však pro cizince vůbec jednoduché. 

Vitkovská uvádí, že většina imigrantů si raději opatří snadněji dostupnou dočasnou 

registraci na dobu kratší než šest měsíců (временное пребывание).5 Přestože dočasná 

registrace může být opakovaně prodlužována (a imigranti tak často zůstávají v Rusku 

déle než šest měsíců), nejsou imigranti s touto registrací evidováni v migračních 

statistikách.6 Ze statistik tak vypadávají kromě neregulérních imigrantů i ti, kteří legálně 

pobývají na území RF. Neevidovanou skupinu imigrantů tvoří především dočasní 

pracovní imigranti. Ty z nich, kteří získali pracovní povolení, sleduje oficiální statistika 

FMS. Podle odborníků je to však jen 10-20  %.7

Kromě statistik stěhování existují cestovní statistiky, které evidují přijíždějící a 

vyjíždějící osoby, a jsou určitým zdrojem o pracovních migrantech. Ani takového údaje 

ovšem nedají přesnou představu o pohybu mi grantů, neboť jedna a tatáž osoba může 

v průběhu roku vícekrát přicestovat a zase vycestovat. Považuji nicméně za užitečné je 

do práce zahrnout, neboť ukazují, jak výrazně se tyto údaje liší od oficiálních statistik 

stěhování.

Důležitou roli hraje také pozitivní diskriminace určitých skupin obyvatel, které 

mají menší potíže se získáním registrace. V devadesátých letech se to týkalo především 

etnických Rusů navracejících se do RF nebo obyvatel Abcházie a Jižní Osetie, kterým 

ruské úřady udělovaly občanství en masse.

Ve druhé polovině devadesátých let bylo provedeno několik průběžných sčítání 

obyvatel, která byla následně upravena podle výsledků všeobecného sčítání lidu v roce 

2002. Rozdíl mezi průběžnou roční evidencí obyvatel od roku 1989 (poslední sčítání
o

lidu v SSSR -  pozn. aut.) a daty sčítání lidu z roku 2002 byl 1.8 milionů osob. Jelikož

4 Ионцев, В. Статистика и учет миграции населения. Москва: МАКС Пресс, 2001, str. 36.
5 Витковская, Г. Миграция народов Южного Кавказа в Россию: масштабы, тенденции, реакция 
принимающего общества. Materiál v archivu autorky.
6 Tamtéž.
7 Rybakovsky, L., Ryazantsev, S. International Migration in the Russian Federation. United Nations 
Expert Group Meeting on International Migration and Development. New York: UN Population Division, 
2005, http://www.un.org/esa/population/meetings/ittmigdev2005/Pl lRybakovsky&Ryazantsev.pdf, str. 
4, 1.5.2007.
8 Tamtéž, str. 4.
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porodnost a úmrtnost je evidována víceméně přesně, uvádí Rybakovskij, domnívají se 

ruští demografové, že tento počet je svázán s migračním přírůstkem obyvatel Ruska. 

Sčítání z roku 2002 je dnes pravděpodobně nej lepším dostupným oficiálním zdrojem, 

ale i jeho výsledky po právu vyvolávají řadu pochybností a polemik. Stále totiž platí 

stejná metodika evidence migrantů.

Je důležité si uvědomit, že s ruskými statistickými daty pracují i mezinárodní 

organizace jako jsou Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR-United 

Nations High Commissioner for Refugees) nebo Mezinárodní organizace pro migraci 

(IOM-Intemational Organization for Migration). Pokud nemají к dispozici vlastní data, 

statistiky kompilují z několika dostupných zdrojů, včetně těch ruských. Příkladem 

mohou být kompilované statistiky pro Ázerbájdžán a Gruzii v publikaci Migration 

Trends in Eastern Europe and Central Asia, 2001-2002 Review,9 Tyto statistiky nelze 

tudíž použít jako alternativní zdroj dat.

Na základě selektivní evidence imigrantů, kterou jsem popsala, vlastního šetření 

a působení řady organizací jako IOM, Mezinárodní organizace práce (ILO-Intemational 

Labour Organization), Občanská pomoc a dalších se domnívám, že počet 

neevidovaných imigrantů, legálních i neregulérních, výrazně převyšuje ty, které sleduje 

oficiální statistika. Podle mého názoru jejich základní zkreslení spočívá v podhodnocení 

objemů migrace, přičemž i oficiální statistiky zachycují dlouhodobé trendy. Statistická 

data používám jako ilustraci těchto trendů. Pro neevidovanou skupinu imigrantů uvádím 

odhady odborníků. Uvědomuji si, že veškerá data, se kterými pracuji, jsou pouze 

orientační.

Dotazníková šetření

Dotazníková šetření o migraci v postsovětském prostoru trpí řadou 

metodologických i formálních nedostatků a až na výjimky z nich nelze učinit rozhodné 

závěry či potvrdit autorovy hypotézy. Řada výzkumů je nereprezentativních, neboť 

pracují s malými, nereprezentativními vzorky. Charakteristiky vzorku populace pak 

nelze vztáhnout na zbytek populace. Extrémním příkladem je opublikované dotazníkové 

šetření Lebeděvy, která v roce 1994 provedla výzkum mezi etnickými Rusy v Arménii a

9 Migration Trends in Eastern Europe and Central Asia. 2001-2002 Review. Geneva: IOM, 2002, str. 58, 
80.
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Ázerbájdžánu.10 Zpovídala však jen 30 respondentů v Baku a 30 v Jerevanu. Na některé 

dotazy jí neodpovědělo až 40 % respondentů, přesto generalizovala tento „vzorek“ na 

ostatní ruskou populaci žijící v jihokavkazských republikách. Tento výzkum je citován 

v téměř každé ruské publikaci o jihokavkazské migraci, aniž by byl zpochybněn malý 

vzorek respondentů a metodologie celého výzkumu. U dotazníkových šetření se 

objevují i formální nedostatky, odpovědi respondentů nejsou řazeny podle četnosti, 

nemají jednotnou strukturu apod.

Nedostatky se týkají nejen prací ruských autorů, ale i zahraničních studií. 

US AID v rámci výzkumu remitencí arménských pracovních imigrantů zpovídal pouze 

117 respondentů", Pilkingtonová prováděla dotazníkové šetření mezi 194 nucenými 

migranty12. Výzkumy mezi neregulérními migranty jsou vždy časově i finančně velmi 

náročné, navíc není často jednoduché přístup kmigrantům získat. Zvlášť obtížné jsou 

výzkumy o remitencích, neboť se jedná o citlivou otázku výše výdělku migranta, ale i o 

jeho vztah к rodině a zemi původu. I přes své nedostatky jsou tyto zdroje prakticky 

jedinými zdroji o dané problematice. Ke špičce ruského výzkumu migrace patří práce 

Vitkovské a Tjurjukanové, které jsou zpravidla poměrně dobře metodologicky 

zpracované. V této práci komentuji jejich dotazníková šetření z let 1998 a 2002 o
• • • o 13netoleranci ruské společnosti к imigrantům.

Kritika literatury

Koncepční přístupy ruských autorů к tématu imigrace do Ruska se dají 

zjednodušeně rozdělit do tří skupin.

První označuji jako liberální. Proces imigrace je chápán jako nástroj vyvažování 

přirozeného úbytku obyvatelstva a nedostatku pracovních sil v Rusku. Zastánci tohoto 

přístupu považují imigraci za nevyhnutelnou a nutnou. Nevyhnutelný nárůst imigrace 

do Ruska však nespojují v první řadě se situací v samotném Rusku, ale s celosvětovým 

populačním a ekonomickým vývojem. Nej výraznějšími představiteli tohoto přístupu 

jsou Višněvskij, ředitel Institutu demografie Ruské akademie věd Zajončkovská, 

ředitelka Laboratoře populací a migrací Ruské akademie věd.

10 Лебедева, П. Новая русская диаспора: Социально-психологический анализ. Москва: ИЭА РАН,
1997.
11 Remittances in Armenia: Size, Impact, and Measures to Enhance Their Contribution to Development. 
Yerevan: USAID/Armenia, 2004.
12 Pilkington, H. Migration, Displacement and Identity in Post-Soviet Russia. London and New York: 
Routledge, 1998.
13 Кавказ-Россия: Миграция легальная и нелегальная. Ереван: Кавказский институт СМИ, 2004.
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Druhou koncepci nazývám realistickou. I tito autoři chápou imigraci jako 

prostředek, jak snížit přirozený úbytek obyvatelstva a jak přivést více imigrantů na 

ruský pracovní trh. Zároveň ale zdůrazňují, že je třeba reálně odhadnout jak potřeby 

imigrantů, tak potřeby Ruska. Varují např., že představy o tom, že se imigranti budou 

usazovat na Dálném východě, jsou utopické a pro Rusko v dlouhodobé perspektivě i 

nevýhodné. Zastávají názor, že Rusko by se mělo snažit získat spíše krátkodobé 

pracovní imigranty, než ty, kteří se v Rusku chtějí usadit natrvalo. Domnívají se však, 

že pokud Rusko nezmění co nejdříve svou imigrační politiku, „boj“ o tyto krátkodobé 

pracovní imigranty prohraje s dalšími evropskými státy. Představiteli tohoto přístupu 

jsou např. Vitkovská a Tjurjukanová z IOM v Moskvě nebo Mukomel, ředitel Institutu 

etnicko-politických a regionálních studií Ruské akademie věd (RAN).

Třetí přístup označuji jako protekcionistický nebo izolacionistický. Jedná se o 

tvrdou linii migrační politiky, za jejíž hlavní cíl je považována imigrační kontrola. 

Zastánci tohoto přístupu se domnívají, že imigranti zhoršují socioekonomickou situaci 

v Rusku. Až na výjimky sice autoři nezpochybňují imigraci jako takovou, ale navrhují 

orientovat se na ruské, popř. slovanské imigranty. Představiteli tohoto proudu jsou např. 

Regentová, bývalá ředitelka Federální migrační služby (FMS), nebo demografové 

Statistického úřadu RF.

Z tohoto rozdělení vyplývá, že autoři zastávající jednu koncepci jsou většinou 

svázáni i sjednou institucí nebo organizací. Višněvskij a Zajončkovská jsou 

uznávanými demografy RAN a organizátory mj. sčítání lidu v roce 2002. Pro své 

liberální názory jsou však běžně i v ruském tisku označováni za ty, kteří chtějí imigrací 

„narušit etnické složení Ruska“14. Zastánci realistické koncepce jsou spíše ekonomové a 

sociologové, kteří se uplatnili mj. v mezinárodních organizacích IOM nebo ILO. 

Představitele protekcionistické koncepce tvoří téměř výhradně zaměstnanci státní 

správy, ať už se jedná o FMS nebo Statistický úřad RF.

V této práci se dotýkám všech zmíněných přístupů, přičemž za největší přínos 

považuji analýzy autorů realistické koncepce. Domnívám se také, že právě tito autoři 

jsou nejpovolanější к tomu, aby zprostředkovali veřejnosti informace o současné 

migrační situaci v Rusku a zároveň aby se kriticky vyjadřovali ke státní migrační 

politice. Doposud se na veřejnosti objevovaly spíše názory Višněvského a

14 Russia ’s Immigration Policy: The Ethnic Context. A Transcript o f  the IOM Moscow Migration 
Research Program (MRMP) Expert Roundtable Discussion Held on April 29, 2002. Moscow: IOM Open 
Forum Information Series. Issue 5, 2002, str. 10.
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Zajončkovské na jedné straně a pracovníků státní správy na straně druhé. Tito však 

představují do jisté míry extrémní pojetí migrační otázky a těžko se mohou shodnout. 

Ruská veřejnost není navíc naladěna na liberální přístup к imigrantům, takže v ní 

výroky demografů vzbudí spíše nevoli. Pokud však státní správa usiluje o prosazení 

tvrdého řešení migrační otázky i v povědomí veřejnosti, pak pro ni může být tato situace 

i výhodná.

Zahraniční autoři se ruské migraci téměř nevěnují, cennou výjimkou je 

Pilkingtonová a její práce Migration, Displacement and Identity in Post-Soviet Russia 

publikovaná v roce 1998. I když se Pilkingtonová soustředí především na otázku 

etnických Rusů v bývalých sovětských republikách, přínos této práce spočívá dle mého 

názoru hlavně v důležitém komentáři vývoje ruské migrační politiky devadesátých let a 

ve vytyčení nových směrů pro výzkum ruské migrace. Ten by měl být podle 

Pilkingtonové syntézou analýz na makro i mikrorovině, měl by brát v úvahu různé typy 

migrace a žádný dopředu nevylučovat.15 Tento přístup jsem se snažila uplatnit i v této 

práci.

V teoretické části, v níž se zaměřuji na migrační teorie, pro mne byla kromě

Pilkingtonové důležitá studie Demutha Some Conceptual Thoughts on Migration

Research publikovaná v roce 2000.16 Demuth se v ní kriticky zamýšlí nad základní

dichotomií nucené a dobrovolné migrace. Zatímco studie Masseye publikovaná v roce

199317 kriticky zhodnotila všechny dostupné migrační teorie a stala se jednou

z nej důležitějších a nejvíce citovaných studií v oboru, Demuthova práce představuje

v novější literatuře důležitý příspěvek к dekonstrukci těchto teorií а к hledání nových

koncepcí. Teoretický základ pro studium remitencí mi poskytla studie Sorensenové The
18Development Dimension o f Migrant Remittances.

Hodnotným pramenem pro mne dále byly rozhovory s řadou ruských odborníků 

na migraci, především Zajončkovskou, Vitkovskou, Gannuškinovou a Grafovou. Tyto 

rozhovory byly pořízeny během mého pobytu v Moskvě na podzim 2005. Během této 

doby jsem také navštěvovala právní kliniku Občanská pomoc v Moskvě, kde jsem vedla 

rozhovory s imigranty.

15 Pilkington, str. 18.
16 Demuth, A. Some Conceptual Thoughts on Migration Research. In Agozino, B. (ed.) Theoretical and 
Methodological Issues in Migration Research. Aldershot: Ashgate, 2000, str. 21-58.
17 Massey, str. 431-466.
18 Sorensen, N. The Development Dimension o f  Migrant Remittances. Migration-Development Follow-up 
Study. Final Report. Copenhagen: DIDS, April 2004.
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2. Vývoj ruské migrační politiky

2.1. Teoretický rámec

Dobrovolná a nucená migrace

Za základní rámec pro studium mezinárodní migrace je dodnes považována 

dichotomie dobrovolné a nucené migrace. Toto rozlišení legislativně ukotvilo přijetí 

Úmluvy o právním postavení uprchlíků v roce 1951 (Ženevská konvence). Za 

dobrovolné migranty jsou považováni ti, kdo opustí svůj domov z vlastní vůle. Tento 

typ migrace je dnes pokládán za synonymum pro migraci ekonomickou. Pokud vnější 

okolnosti donutí migranta, aby opustil svou zemi původu, jedná se o migraci nucenou. 

Demuth rozdělil příčiny dobrovolné a nucené migrace, které jsou znázorněny 

v schématu č. I . Podle něj existují dva druhy důvodů, které nutí migranta opustit svou 

vlast -  příčiny způsobené člověkem a přírodní katastrofy. Na strukturální příčiny nucené 

migrace, které jsou politického charakteru, se vztahuje ochrana migranta Ženevskou 

konvencí, a to na základě článku l a článku 33.19

Demuthovo rozdělení zřetelně ukazuje, že existují i další příčiny nucené 

migrace, jako jsou např. chudoba nebo hladomor, na které se žádná ochrana nevztahuje. 

Naopak tyto důvody bývají často přiřazovány к důvodům ekonomickým, a tím 

к dobrovolné migraci. Umělé rozdělení migrace na dobrovolnou a nucenou však nejlépe 

ukazují tzv. environmentální nucení migranti nebo uprchlíci. Tato kategorie migrantů 

zahrnuje osoby přesídlené v důsledku přírodních změn (např. odlesňování, znečištění 

vod), přírodních katastrof a katastrof způsobených člověkem (např. pracovní úrazy, únik 

radioaktivity).20 Castles uvádí, že přírodní faktory jsou vždy úzce svázány se sociálními 

a etnickými konflikty a s porušováním lidských práv v dané oblasti. Důraz na přírodní 

faktory podle něj jen odvádí pozornost od hlavních příčin přesídlení jimiž jsou nejčastěji

19 Definice uprchlíka v článku 1 Úmluvy zní: „Osoba, která se nachází mimo svou vlast a má oprávněné 
obavy před pronásledováním z důvodů rasových, náboženských nebo národnostních nebo z důvodů 
příslušnosti к určitým společenským vrstvám nebo i zastávání určitých politických názorů, je  neschopna 
přijmout, nebo odmítá vzhledem ke shora uvedeným obavám, ochranu své vlasti.“ Článek 33 definuje 
Zákaz vyhoštění a navracení (refoulement): Žádný smluvní stát ne vyhostí jakýmkoli způsobem nebo 
nevrátí uprchlíka na hranice zemí, ve kterých by jeho život či osobní svoboda byly ohroženy na základě 
jeho rasy, náboženství, národnosti, příslušnosti к určité společenské vrstvě či politického přesvědčení. 
In www.unhcr.cz. 20.4.2007. Non-refoulement je součástí mezinárodního zvykového práva (pozn. aut.).
20 Castles, S. Confronting the Realities o f  Forced Migration. In Migration Information Source, 2004, 
http://www.migrationinformation.org/Feature/displav.cfm?id=222. 24.4.2007.
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• 2 1  • • • • problémy rozvoje, nerovností a konfliktů v daném regionu. I proto jsou tito migranti

někdy nazýváni environmentálními uprchlíky, i když skutečný status uprchlíka v drtivé

většině případů nemají. Ani přírodní změny nejsou myslitelné bez zásahů člověka.

Demuthovo rozdělení zde neplatí, migranti jsou nuceni opustit svůj domov v důsledku

jak přírodních, tak lidských faktorů.

Nejednoznačný je i charakter samotné ekonomické migrace. Rada migrantů 

např. netrpí hladomorem, ale emigruje, aby zlepšila své ekonomické postavení. Rodiny 

migrantů jsou často plně odkázány na jejich remitence. I v tomto případě je velmi 

sporné charakterizovat tuto migraci pouze jako dobrovolnou. Navíc se jedná o velmi 

subjektivní pocit. Pro někoho jsou ekonomické a sociální podmínky v jeho zemi natolik 

nesnesitelné, že emigruje a bude se považovat za nuceného migranta, pro někoho jiného 

mohou tytéž podmínky být stále ještě vyhovující.

Schéma č. 1: Rozdělení migrace na dobrovolnou a nucenou

Migrace

Dobrovolná

|Pracovní migrace)" 

[Řetčzová migrace|~ 

[Ne-cmigračč|~ 

|Migrace pro zlepšen i(~

jNucená|

|Příčiny způsobené člověkem] 

|Chudoba| 

[Pocity úzkosti|

Environmentální katastrofy!

ČI. 1
[Porušování lidských práv| "

Ženevská

|Sucho / hladomor| 

|Záplavy|

[Sopečné erupcel

konvence Č1.33 

•jObčanská válka|

|Přímé pronásledování státními orgány|

[Politický názor[~ 

Iy ž  zn áňí|~ 

[Národnoslf

[Rasaf

—|Etnické / náboženské války| 

r ü  o moc|

|Sociální skupina|

Zdroj: Demuth, str. 38. Použit český překlad In Janků, K. Moderní migrace. Stěhování se zvláštním významem. In 
Sociální studia No. 1. Brno: MU FSS, 2006, str. 16.

21 C astlesConfronting the Realities o f  Forced Migration.
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Rozdělení na politické a ekonomické migranty, které bylo kodifikováno 

Ženevskou konvencí po druhé světové válce, je dnes velmi problematické. Dnes 

najdeme celou řadu migrantů, které nemůžeme zařadit pouze do jedné kategorie, tím 

spíše, že definice uprchlíka prodělala od roku 1951, respektive od roku 1967, kdy byl 

přijat Dodatkový protokol, jen malé změny.22

Přes své nedostatky však zůstává tato dichotomie základním rozlišovacím 

kritériem. A odráží se v legislativě jednotlivých států. Rusko začalo vytvářet svůj 

migrační režim podle tohoto modelu, když v roce 1993 přistoupilo к Ženevské konvenci 

a přijalo Zákony o uprchlících a nucených přesídlencích.

Koncepční přístupy к sovětské migraci

Západní odborníci interpretovali sovětskou migraci nejčastěji pomocí 

neoklasické modernizační teorie.23 Koncept vycházející z této teorie je častěji nazýván 

také „push-pull“ koncept. Za příčiny migrace označuje faktory, které lidi nutí opustit 

svou zemi původu (push factors) a faktory, které je naopak do určitých cílových zemí 

přitahují (pull factors). Neoklasická teorie se vztahuje na jedince, který se po 

racionálním posouzení všech výhod i nevýhod plynoucích z migrace rozhodne 

к přesunu ze své země původu do jiného regionu. Důvodem к emigraci jsou nej častěji 

rozdíly v úrovni ekonomik a situace na trhu práce v jednotlivých zemích. Tato teorie 

vysvětluje, jak se jedinec rozhoduje s ohledem na ekonomické důvody, charakter této 

migrace je tedy dobrovolný. Souhlasím s Pilkingtonovou, která v tomto bodě spatřuje 

zásadní omyl, neboť takový koncept by znamenal, že se migranti v Sovětském svazu se 

rozhodovali jako racionálně uvažující jedinci na relativně svobodném trhu práce.24 

Tento model také předpokládá, že potenciální migranti mají dostatek kvalitních 

informací o situaci v cílové zemi, což často není pravda.

V sovětském migračním diskursu jednoznačně dominovala strukturalistická 

analýza, která klade důraz na nerovnoměrné rozdělení kapitálu, jenž určuje, jakým 

směrem bude mobilizována pracovní síla. Tím stále znovu podporuje nerovnosti 

v oblasti zdrojů a rozdělení moci. Strukturalistická analýza zkoumá chování nikoliv 

jedince, ale celých sociálních skupin.

22 Tyto změny budu podrobněji komentovat v podkapitole o legislativním rámci ruské migrační politiky.
23 Pilkington, str. 14.
24 Tamtéž, str. 16.
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Po rozpadu Sovětského svazu se někteří autoři snažili o nový pohled na 

sovětskou migraci a např. Oberg a Bubnova dnes argumentují, že nucená migrace byla 

v sovětském státě široce rozšířena.25 Paralelně probíhala i dobrovolná ekonomická 

migrace, i tento proces byl ale do velké míry řízen státem -  v tomto případě ne přímo 

vynucenou emigrací, ale umísťováním absolventů VS na specifické pozice, tzv. 

raspredelenije.

Koncepční přístupy к postsovětské migraci

Přední součastní ruští odborníci na migraci zastávají názor, že migrační proudy 

v postsovětském prostoru se zásadním způsobem odlišují od migračních procesů před 

rozpadem SSSR. Uplatňují i nadále strukturalistický přístup, přičemž tvrdí, že soubor 

řady omezení vedl к vyhnání určitých etnických skupin a zároveň podporoval návrat do
27mateřských zemí (homogenizace).

28Migrační proudy postsovětské doby charakterizovali jako nucené. Toto 

označení uplatňovali na všechny migrační proudy ze zemí SNS a Pobaltí přinejmenším 

do konce devadesátých let. A to přesto, že velmi často zároveň hovořili o ekonomickém 

charakteru těchto migrací. Po roce 1992 vznikl při Ruské akademii věd Institut pro 

studium problémů nucené migrace v SNS, jehož ředitelkou se stala Zajončkovská. 

Teprve po roce 2000 byl tento Institut přejmenován na Nezávislou výzkumnou radu pro 

migrace zemí SNS a Pobaltí. Jejich přístup byl tedy stejně normativní jako ruské 

migrační zákonodárství.

Rusko se stalo následnickým státem Sovětského svazu a při vytváření svého 

migračního režimu muselo především zaujmout postoj ke 25,3 milionům Rusů, kteří se 

ocitli za hranicí RF, а к bývalým sovětským spoluobčanům. Ruská vláda zavedla dvojí 

statut pro nucené migranty v závislosti na tom, zda mají či nemají občanství RF. Zákony 

o uprchlících a nucených přesídlencích, které byly přijaty v roce 1993, byly velmi 

liberální a Rusko se v nich zavázalo к větší ochraně a podpoře nucených migrantů než 

jakou udává Ženevská konvence. Vyjadřovaly aktuální postoje tehdejší ruské vlády,

25 Pilkington, str. 16.
26 Tamtéž, str. 17.
27 Tamtéž.
28 Viz např.: Зайончковская, Ж. Вынужденные мигранты из стран СНГ и Балтии. In 
Социологическое исследование N° 6, 1998, с. 48-55; Витковская, Г. Десять лет вынужденных 
миграций в Россию. Materiál v archivu autorky.
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která musela reagovat na přiliv nucených migrantů a zároveň se snažila o opětovnou 

integraci s postsovětskými státy. S výjimkou Pobaltí byly ostatní postsovětské státy 

chápány Západem jako ruská sféra vlivu („blízké zahraničí“) a Rusko samo mělo zájem 

na tom, aby jeho hranice zůstaly relativně otevřené.

Postoj ruské vlády к migrační otázce se postupně měnil spolu s tím, jak se 

měnila ruská zahraniční politika. Tuto změnu určovala kombinace především dvou 

faktorů. Za prvé se projevil obrovský rozpor mezi na papíře zformulovanými 

povinnostmi vůči imigrantům a finančními prostředky к jejich realizaci. Za druhé Rusko 

změnilo postoj к „blízkému zahraničí“, neboť na první místo jeho zájmů se dostalo 

hledisko bezpečnostní. Důležitou roli hrála válka v Čečensku a obava o zachování státní 

integrity. V důsledku těchto faktorů se Rusko uzavřelo imigrantům, migrační politiku 

podřídilo silovým strukturám a oklestilo ochranu migrantů. Úpravy v Zákonech o 

uprchlících a nucených přesídlencích způsobily, že dnes ruská uprchlická legislativa 

nedosahuje ani principů uvedených v Ženevské úmluvě. Pilkingtonová ve své knize 

publikované v roce 1998 uvádí, že Rusko zůstalo otevřené alespoň vůči bývalým 

občanům SSSR.29 Pozdější vývoj - přijetí Zákona o občanství a Zákona o právním 

postavení cizinců v roce 2002 -  nicméně ukazuje, že ani to dnes již neplatí.

2.2. Legislativní rámec

Jak již bylo uvedeno, Rusko se rozhodlo postavit svou migrační politiku na 

dichotomickém migračním modelu nucené a dobrovolné migrace. V první řadě bylo 

tedy nutné definovat, kdo je a kdo není nuceným migrantem. Už ke konci osmdesátých 

let se objevilo na hranicích s Ruskem velké množství přesídlených osob, jejichž práva a
• • 'jnstatus byly v podstatě ponechány v kompetenci pohraničníků. Ještě před rozpadem 

Sovětského svazu eskaloval ozbrojený konflikt v Náhorním Karabachu, brzy poté napětí 

v Gruzii a v dalších místech v regionu. Všechny tyto konflikty vyvolaly intenzivní 

migraci obyvatel směrem do Ruska. S rozpadem sovětského státu se tyto konflikty staly 

mezinárodními. Pokud by tedy ruská vláda vycházela pouze z mezinárodních právních 

nástrojů к určování uprchlíků, musela by tyto bývalé sovětské spoluobčany posuzovat 

stejně jako uprchlíky ze zemí mimo SNS a Pobaltí. To by se týkalo i etnických Rusů, 

kteří měli jiné než ruské občanství. Navíc se dalo očekávat, že rozpad Sovětského svazu

29 Pilkington, str. 20.
30 Tamtéž, str. 35.
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povede к migraci titulámích etnik, která se budou vracet do svých mateřských zemí. I 

tyto migrační proudy by najednou tvořily součást mezinárodní migrace.

Záměrem ruské vlády však bylo odlišit etnické Rusy a v širším slova smyslu i 

bývalé občany SSSR, kteří se rozhodnou pro ruské občanství, od ostatních imigrantů. 

Zákony, které vláda přijala v roce 1993, proto stanovily dva různé statuty pro nucené 

migranty v závislosti na jejich občanství. Statut nuceného přesídlence mohli získat ruští 

občané, kteří imigrovali do Ruska, a vnitřně přesídlené osoby v Rusku. Pokud o tento
• • • • •  • • •  31status usilovali imigranti ze zemí SNS a Pobaltí, museli si zařídit ruské občanství. 

Nucení migranti bez ruského občanství mohli získat statut uprchlíka.

Rusko přistoupilo v roce 1993 i к Úmluvě z roku 1951 a Protokolu z roku 1967, 

čímž se zavázalo určovat právní postavení uprchlíků podle těchto dvou mezinárodních 

právních nástrojů. Zákon o uprchlících z roku 1993 však užíval širší definici uprchlíka 

než Úmluva z roku 1951 a nevyžadoval prokázání oprávněného strachu 

z pronásledování. Pretendovat na statut uprchlíka mohl i imigrant, který uprchl před 

násilnostmi ve své zemi.33 Zákon o nucených přesídlencích byl ještě benevolentnější a 

zahrnoval i případy, kdy osoba migruje z důvodu narušování veřejného pořádku nebo 

jiných okolností, které výrazně porušují lidská práva.

V praxi vypadal proces udělování statutu ovšem jinak. Přestože podle zákona 

musí být každý případ posouzen individuálně, Federální migrační služba předem určila, 

kdo má nárok na status a kdo ne. FMS vydávala seznamy zemí z bývalého SSSR, které 

označila za ty, jež produkují velké množství nucených migrantů. Pouze imigranti 

z těchto zemí pak měli nárok status získat. Samotné zákony byly napsány velmi 

liberálně, v praxi se však ukázalo, že migrační otázka je především otázkou politickou. 

Rusko se snažilo o zachování vlivu v postsovětských republikách a ponechání de facto 

otevřených hranic mu v tom dobře posloužilo. Zároveň dalo zřetelně najevo, kdo smí 

tyto hranice překročit.

31 Федеральный закон № 4530-1 "О вынужденных переселенцах" от 19 февраля 1993 г.
32 Федеральный закон № 4528-1 "О беженцах" от 19 февраля 1993 г.
33 Definice uprchlíka podle Úmluvy z roku 1951 se nevztahuje na osoby, které museli uprchnout z 
důvodu občanské války nebo ozbrojeného konfliktu v jejich vlasti. V tomto smyslu rozšířily definici 
uprchlíka Úmluva upravující konkrétní aspekty problémů uprchlíků v Africe přijaté Organizací africké 
jednoty (OAJ) v roce 1969 a Káhirská deklarace o ochraně uprchlíků a přesídlených osob v arabském 
světě z roku 1984. Kromě definice stanovené Úmluvou z roku 1951 bez datové meze zahrnuje Úmluva 
OAJ také „každou osobu, jež je v důsledku vnější agrese, okupace, cizí nadvlády nebo událostí vážně 
narušujících veřejný pořádek buď jen v části nebo v celé zemi jejího původu či státní příslušnosti nucena 
opustit místo svého pobytu“. Osoby, které naplňují tuto definici, mají právo požádat o status uprchlíka v 
zemích, které k této Úmluvě přistoupily, bez ohledu na to, zda mají oprávněný strach z pronásledování. In 
www.unhcr.cz. 20.4.2007.
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V roce 1993 byl dále přijat Zákon O právu občanů Ruské federace na svobodu 

pohybu a výběr místa pobytu na území Ruské federace, který je základním zákonem 

upravujícím proces registrace v Rusku.34 Zákon zrušil instituci „propisky“, tedy nutnost 

žádat o povolení к pobytu, a stanovil princip registrace jako ohlašovací, nikoliv 

povolovací.35 To se však nelíbilo vysokým státním ani oblastním administrativním 

pracovníkům, kterým to ubíralo pravomoci. I Regentová, tehdejší ředitelka FMS, 

zastávala názor, že zrušení propisky „vyvolá novou, silnou vlnu nelegální migrace“. 

Takového vyjádření od ředitelky FMS samozřejmě přesvědčilo i místní pracovníky 

v jednotlivých pobočkách FMS, že bude správné registraci i nadále vyžadovat a 

schvalovat. Jak uvádí Pilkingtonová, vzhledem к tomu, že neexistovala žádná pravidla
• 37 •pro vydání souhlasu s pobytem v RF, místní úřady si zaváděly svá vlastní. Přispívala 

к tomu i nejasnost rozhodovací hierarchie, která je obsažena přímo ve struktuře FMS. 

Teritoriální pobočky FMS jsou totiž podřízeny jak centrální FMS v Moskvě, tak hlavě 

administrativy v dané oblasti.

Některé regiony dokonce zavedly z vlastní iniciativy kvóty pro imigranty. 

Přestože situace v Moskvě byla pro imigranty z hlediska získání registrace vždy 

nejméně příznivá, byly to do značné míry právě místní pobočky FMS, které díky 

neexistenci centrální legislativy zaváděly mnohá omezení. Postupně začala většina 

těchto nařízení platit nejen pro imigranty a cizince, ale i pro občany RF, kteří navštívili 

jiný administrativní region Ruska, než ve kterém byli registrováni. Pro imigranty 

zůstává registrace místa pobytu nej důležitějším dokumentem, bez kterého si nemohou 

požádat o statut nuceného přesídlence a bez něhož je jejich pobyt na území RF 

klasifikován jako nelegální.

V roce 1994 dosáhl objem migračního salda mezi Ruskem a zeměmi SNS a 

Pobaltí maxima. Ruská vláda nebyla z finančních důvodů absolutně schopna dostát 

povinnostem, ke kterým se vůči nuceným migrantům zavázala. Logickým krokem tedy 

bylo zpřísnění podmínek pro získání statutu. Dodatek к Zákonu o nucených

34 Федеральный закон № 5242-1 "О праве граждан Российской Федерации на свободу 
передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации" от 25 
июня 1993 г.
35 Registrace je pokračováním sovětské „propisky“. „Propisku“ zavedl Stalin jako jeden z institutů totální 
kontroly obyvatel a jako opatření, které mělo regulovat (omezovat) demografický růst obyvatel
v největších městech. Její hlavní „úspěch“ však tkví v tom, že se stalo obecně přijímaným faktem, že 
právo na výběr místa pobytu je právem státu, nikoliv základním lidským právem. In Тишков В. 
Вынужденные мигранты и государство. Москва: ИЭА РАН, 1998, str. 11.
36 Pilkington, str. 40.
37 Tamtéž.
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přesídlencích, který byl přijat v roce 1995, oklestil definici nuceného přesídlence na 

osoby, které byly nuceny opustit místo svého trvalého pobytu z důvodu násilí na nich 

páchaném nebo z důvodů jiných forem pronásledování na základě rasy, vyznání, 

národnosti, politického přesvědčení nebo příslušnosti к určité společenské vrstvě. 

Zároveň jasně stanovil, kdo na status nárok nemá -  mj. ti, kdo opustili místo svého 

trvalého pobytu z ekonomických důvodů nebo následkem hladomoru, epidemie, 

přírodní katastrofy nebo katastrofy způsobené člověkem.38 V zákoně bylo také 

zakotveno, že status se bude nově udělovat pouze na pět let. Stát má nuceným 

přesídlencům podle novely zákona poskytovat nejen ubytování, ale i desetiletou 

bezúročnou půjčku. Realizovat tuto pomoc se však téměř vůbec nedaří, především kvůli 

nedostatku finančních prostředků.

Podobné úpravy byly provedeny i v Dodatku к Zákonu o uprchlících, který byl 

přijat v roce 1997. V tomto případě došlo к ještě výraznějšímu omezení práv imigrantů, 

neboť již původní zákon silně zvýhodňoval nucené přesídlence s ruským občanstvím 

před uprchlíky („těmi ostatními“).39 Uprchlíci například nemají právo na výše zmíněnou 

státní podporu co se týče bydlení a půjček jako nucení přesídlenci. Nová úprava zákona 

nedosahuje ani minima stanoveného v Úmluvě z roku 1951.

Posledním legislativním pilířem nutným ke klasifikaci migrantů byl Zákon o 

občanství. První zákon byl přijat již v listopadu 1991 a stanovoval přechodnou tříletou 

dobu, během níž mohli občané z bývalých republik SSSR získat občanství Ruska za 

zjednodušených podmínek. V únoru 1995 byla tato přechodná doba prodloužena do 

konce roku 2000.

V roce 2002 přijala Státní duma nový Zákon O občanství a také Zákon O 

právním postavení cizinců v RF. Přijetí zákonů značně ztížilo situaci imigrantů 

s nejasným právním statutem a také těch, kdo prakticky trvale žijí v Rusku, ale nemají 

ruské občanství. Zákon stanovuje pětiletou lhůtu nepřerušeného pobytu na území Ruska, 

která je nutnou podmínkou pro získání občanství, přičemž rozhodujícím kritériem pro 

určení délky pobytu je potvrzení o registraci.40 Od řady imigrantů z bývalého SSSR, 

kteří přijeli do Ruska ještě v době platnosti staré legislativy, ale registrace požadována 

nebyla. Tito imigranti se stali neregulérními (podle ruské vlády nelegálními), neboť

38 Федеральный закон № 4530-1 "О вынужденных переселенцах" от 19 февраля 1993 г. (в ред. 
Федерального закона от 20.12.1995 № 202-ФЗ).
39 Федеральный закон от 28.06.1997 № 95-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон 
Российской Федерации "О беженцах".
40 Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации".
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nemají žádný dokument, který byl prokazoval jejich pobyt v RF. Zákon sice zaručoval 

zjednodušený přístup к občanství pro cizince a osoby bez občanství z bývalých států 

SSSR, kteří pobývali na území RF v době vstupu zákona v účinnost, ale tito im igranti 

museli mít dokumenty v pořádku, tedy být na území RF trvale nebo dočasně 

registrováni.41 Žádosti o získání ruského občanství zjednodušeným způsobem mohli 

imigranti podat do 31. prosince 2005.

Ani jeden ze zákonů nebyl dostatečně připraven, již před jejich přijetím na to 

poukazovali odborníci na migraci a ochránci lidských práv. Zákon O občanství se ale 

podle jejich názoru podařilo následnými úpravami, které byly přijaty v listopadu 2003, 

zlepšit.42 Zákon O právním postavení cizinců byl novelizován až v lednu 2007. 

Vzhledem к významným úpravám komentuji i tento zákon, přestože je práce ohraničena 

rokem 2002.

Nejdříve se však zmíním o Zákoně o evidenci migrace cizinců a osob bez 

občanství v RF43, který byl přijat spolu s novelizací cizineckého zákona. Tento zákon 

v podstatě ruší registraci místa pobytu a odjímá úřadům pravomoc rozhodovat o tom, 

komu registraci udělí a komu ne. Cizinci mají pouze povinnost přihlásit se do tří dnů po 

příjezdu pomocí migrační karty, kterou vyplní na poště. Povolovací princip registrace 

zrušil už zákon na počátku devadesátých let, ale jak jsem zmínila, praxe se rychle vrátila 

к modelu „propisky“. Prováděcí předpisy nynějšího zákona jsou pro cizince určitě 

příznivější, už proto, že stačí vyplnit migrační kartu a nemusí čekat na povolení úřadů. 

Avšak i na migrační kartě je třeba uvádět buď souhlas nájemce s pobytem imigranta 

(smlouva o nájmu), nebo souhlas zaměstnavatele, pro kterého imigrant pracuje 

(pracovní smlouva).44 Toto bude představovat jistě i do budoucna velký problém pro 

řadu imigrantů, především neregulérních. Mnoho z nich žije neoficiálně u příbuzných a 

známých a nemá uzavřenou pracovní smlouvu. Samotní zaměstnavatelé se jejich 

bytovou situací určitě také příliš nezabývají. Problémy plynoucí z těchto předpisů jsou 

však primárně zapříčiněny právních vakuem ve vztahu к neregulérním pracovním 

migrantům, samotný zákon lze určitě označit za posun správným směrem. Navíc,

41 Zákon dále zvýhodňoval veterány druhé světové války, kteří byli občany SSSR a kteří žijí na území 
bývalého SSSR; osoby, jejichž alespoň jeden rodič je občanem RF nebo bývalí občané SSSR, kteří se 
vzdělávali na ruských vzdělávacích institucích v době po 1.7. 2004. In Федеральный закон от 31 мая 
2002 г. № 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации".
42 Rozhovor se Světlanou Gannuškinovou, 7.11.2005, archiv autorky.
43 Постановление Правительства РФ от 15.01.2007 № 9 "О порядке осуществлении миграционного 
учета иностранных граждан и лиц без гражданства".

Ганнушкина, С. Хотели как лучше... Новации в положении иностранных граждан в Российской 
Федерации. In http://www.polit.ru/author/2007/01/23/migranty.html, 3.5.2007.
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několik měsíců po vstoupení zákona v platnost, jeho implementace vázne. Například 

zaměstnanci pošty nevědí, že cizinci mohou posílat oznámení o registraci poštou a 

odmítají potvrdit oznámení razítkem.

Novelizace Zákona o právním postavení cizinců zjednodušuje získání povolení 

к dočasnému pobytu (разрешения на временное проживание) pro občany států 

s bezvízovým stykem. К podání žádosti potřebují nyní méně dokumentů a s migrační 

kartou si mohou také svůj pobyt v RF po třech měsících prodlužovat, aniž by museli 

z Ruska vyjíždět a zase se vracet, jako dříve. Zároveň však zákon zavádí kvóty pro 

imigranty žádající o povolení к dočasnému pobytu.

Kvóty zůstaly zachovány i pro cizí pracovníky, přestože se v původním návrhu 

zákona počítalo s jejich zrušením. Pro rok 2007 byla stanovena kvóta šesti milionů osob 

ze zemí s bezvízovým stykem. Zákon zjednodušuje získání pracovního povolení a mění 

vztahy mezi zaměstnavatelem a pracovním imigrantem. Dříve si imigranti museli 

nejprve najít práci a se souhlasem zaměstnavatele se potom zaregistrovat u FMS a 

získat pracovní povolení, uvádí Gannuškinová. Podle nového zákona naopak nejprve 

obdrží pracovní povolení u FMS a poté žádají o práci.45 Zaměstnavatel je dále povinen 

do 10 dní oznámit jejich přijetí místní pobočce FMS, v opačném případě mu hrozí 

pokuta. Nicméně zaměstnavatelé přesto odmítají imigranty registrovat, neboť jim 

nechtějí platit oficiální mzdy, dodává Gannuškinová, a skutečné pokuty zatím úřady 

příliš aktivně nevymáhají.46

Nový zákon dále omezuje skupinu těch, kteří mohou pracovat bez pracovního 

povolení. Podle staré legislativy se to týkalo všech s povolením к trvalému a dočasnému 

pobytu, podle nového zákona to platí bez omezení pouze pro osoby s trvalým pobytem a 

dále jen pro ty, kteří se účastní státního programu pomoci dobrovolnému přesídlení 

bývalých spoluobčanů SSSR a jejich rodin do RF.47

Na hodnocení těchto zákonů je ještě příliš brzy. Jejich text lze v mnoha ohledech 

označit za krok správným směrem, ale jak bylo již několikrát dokázáno, důležitá bude 

hlavně vlastní praxe naplňování zákonů a další související legislativa. Dílčí pozitivní 

změny ohledně pracovních povolení už do velké míry relativizovalo nařízení prezidenta

45 Важдаева, H. Выйти из тени: Жизнь мигрантов в России легче не стала. In Новые Известия,
11.4.2007, http://www.newizv.ru/news/2007-04-l 1/67663/. 4.5.2007.
46 Tamtéž.
47 Федеральный закон Российской Федерации от 6 января 2007 г. № 2-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации" и о признании утратившими силу отдельных 
положений Федерального закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации".
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o postupném zákazu činnosti cizinců v maloobchodním prodeji alkoholických a 

farmaceutických výrobků mimo kamenné obchody.48 Jak známo, trhy jsou především 

doménou imigrantů z bývalých sovětských republik a jihovýchodní Asie (Vietnamců, 

Číňanů a Severokorejců).

Snad nej větším problémem praxe nového migračního legislativního rámce je 

nedostatečně vyřešené postavení migrantů, kteří se к nacházeli к 15. lednu 2007 na 

území RF v neregularizovaném postavení, tj. nelegálně. Tito totiž podle stávající praxe 

nemohou požádat o legalizaci svého statusu, protože na to by museli opustit území 

Ruské federace. Při překročení hranic však pohraničníci poznamenají do jejich 

cestovních dokumentů, že byli v RF nelegálně a nebude jim umožněno se vrátit. Ruské 

úřady si jsou dnes vědomy této „pasti“, ale nemají vůli situaci řešit. V praxi to znamená, 

že i nadále bude v Rusku poměrně vysoký počet neregulérních migrantů.

2.3. Institucionální rámec

Orgánem zodpovědným za implementaci migrační politiky byla stanovena 

Federální migrační služba, vytvořená na začátku června 1992. FMS byla zřízena jako 

výkonný orgán vlády, jejímž úkolem bylo implementovat migrační politiku 

formulovanou parlamentem a prezidentem. FMS sama měla také právo zákonodárné 

iniciativy.49 V září 1992 byla ustanovením vlády RF zformulována její dlouhodobá 

zadání.50

Hlavní zájmy ruské vlády se tehdy soustředily především na dvě otázky, které se 

částečně překrývaly: 1. otázku etnických Rusů mimo RF a 2. otázku přijetí nucených 

přesídlenců a uprchlíků v Rusku.51 Uvedla jsem, že ruští odborníci považují imigraci

48 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2006 г. № 683 „Об 
установлении на 2007 год допустимой доли иностранных работников, используемых 
хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в сфере розничной торговли на 
территории Российской Федерации“.
49 Pilkington, str. 50.
50 Příprava projektů federálních a regionálních migračních programů a zajištění jejich realizace, rozdělení 
prostředků vydělených republikovým rozpočtem RF na řešení problémů migrace a kontrola jejich využití, 
organizace příjmu a dočasného rozmístění uprchlíků a nucených přesídlenců na teritoriu RF, pomoc a 
podpora při jejich usazování, příprava a realizace opatření v oblasti zahraniční pracovní migrace občanů 
RF, příprava a realizace opatření pro získávání a využití pracovních sil na teritoriu RF, ochrana práv 
migrantů v souladu s existujícím zákonodárstvím, příprava návrhů na dotvoření zákonodárství v oblasti 
migrace, kontrola migračních procesů a migrační situace v zemi, přiznání právního statutu osobám 
přijíždějícím nebo plánujícím přijet na teritorium RF v souladu s existující legislativou a spolupráce
s mezinárodními a zahraničními organizacemi v otázkách migrace dle ustanoveného pořádku. In 
Положение о Федеральной миграционной службе России, www.fmsrf.ru. 15.3.2007.
51 Pilkington, str. 52.
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etnických Rusů jednoznačně za nucenou, stejně tak státní administrativa, která dala 

vzniknout zvláštnímu statutu pro nucené migranty mající ruské občanství. Jedná se však 

o normativní přístup ruské vlády, který je v rozporu s mezinárodními konvencemi hned 

dvakrát: 1. Termín nucený přesídlenec představuje normativní definici v ruském 

zákonodárství a nebyl nikým mezinárodně uznán, neboť narušuje princip mezinárodní 

ochrany migrantů stanovením podmínky občanství. 2. Migrace ruskojazyčného 

obyvatelstva je etnickou strukturou nucené migrace, nikoliv nucenou migrací per se.

Na počátku devadesátých let spustily etnické a ozbrojené konflikty živelný 

migrační proud, který se projevoval hlavně velkou rychlostí odjezdu migrantů a 

směřováním do regionů Ruska, kde se domnívali, že naleznou azyl.52 V případě, že se 

jednalo o útěk z konfliktních oblastí, můžeme mluvit o nucené migraci. To platí ovšem 

jak pro Rusy, tak pro další etnika. Už i v této době však hrál důležitou roli propad 

socioekonomických životních podmínek v jednotlivých zemích. V samotném Rusku 

nebyla situace vůbec příznivá, ale stále byla lepší než v okolních zemích. Na tyto 

okolnosti reagovali opět příslušníci všech etnik bez rozdílu.

Mukomel uvádí, že přibližně od roku 1997 je pro občany SNS a Pobaltí téměř 

nemožné získat statut uprchlíka. To je ovšem pochopitelné, uvědomíme-li si, že v tomto 

roce byl zákon o uprchlících novelizován a že statut uprchlíka byl chápán ještě úžeji než 

v Ženevské konvenci.

Jiné je to se statutem nuceného přesídlence. Jestliže vyjdeme z diskursu 

představeném v první kapitole, pak můžeme chápat existenci statutu nuceného 

přesídlence jako jeden ze způsobů, jímž chtěla vláda pomoci svým bývalým 

spoluobčanům při přesídlení a následné integraci do ruské společnosti. Postsovětská 

vláda tedy chápala problém nucených migrantů jako problém sociální (a to včetně 

uprchlíků), otázku etnických Rusů jako problém politický. Zároveň ale téma 

ruskojazyčného obyvatelstva dominovalo diskusím o nucené migraci v postsovětském
r o #

Rusku. Dichotomie nucené a dobrovolné migrace je tím definitivně popřena. Jedná se 

o ekonomické migranty, kteří jsou politicky rozlišeni na ty s ruským občanstvím a na ty 

bez ruského občanství.

Domnívám se však, že i skupina etnických Rusů byla nakonec postižena stejným 

způsobem jako ostatní kategorie migrantů. Za prvé doplatila na nedostatek financí, díky

52 Леженкина, О. Миграционный обмен России и Закавказья. Институт социально-политических 
исследований. Дис. канд. экон. наук: 08.00.05. Москва: ПроСофт, 2005, str. 88.
53 Pilkington, str. 52.
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čemuž nebylo možné realizovat různé přesídlovací programy. Mukomel dále uvádí, že 

žádný z vládních ani migračních programů nespecifikoval, jak konkrétně se mělo 

ruskojazyčnému obyvatelstvu pomoci, např. s registrací, získáním bydlení či práce.54 Až 

na výjimky neexistují integrační programy a i ruští emigranti jsou často umísťování do 

velmi nepříznivých oblastí Ruska. Ani Zákon o ruskojazyčných spoluobčanech, přijatý 

v květnu 1999, se nijak pozitivně nepodepsal na sociálně-ekonomickém nebo právním 

postavení občanů, jak v Rusku, tak v zemích emigrace.

Za druhé vzhledem к politickému charakteru debaty o ruskojazyčném 

obyvatelstvu, doplatili tito migranti na změnu zahraniční politiky Ruska ve prospěch 

bezpečnostních a tvrdých imigračních opatření. Vyvrcholením tohoto kursu je určitě 

přijetí Zákona o občanství a Zákona o právním postavení cizinců v roce 2002, které 

fakticky ukončily možnost získat občanství pro ruskojazyčné emigranty za 

zjednodušených podmínek. Souhlasím s Pilkingtonovou, která uvádí, že jediným 

subjektem, kterému se podařilo prezentovat problém ruskojazyčného obyvatelstva 

v jeho celistvosti (tedy respektující sociální i politickou složku), jsou nevládní 

organizace.55 Hlavními představitelkami tohoto proudu jsou Grafová, předsedkyně Fóra 

organizací přesídlenců, a Gannuškinová, ředitelka organizace Občanská pomoc. Obě 

prezentují problém etnických Rusů jako problém sociální a „Rusku vlastní“, aniž by ale 

jakýmkoliv způsobem sklouzávaly к nacionální rétorice. Podobným způsobem 

komentují i situaci afghánských imigrantů v Rusku (tentokrát ale akcentují odpovědnost 

Ruska za stávající situaci Afghánců). Shodují se, že tyto dvě skupiny obyvatel jsou 

stávající legislativou nejvíce postiženi a pokud by mělo dojít alespoň к omezené 

legalizaci imigrantů, pak právě pro tyto skupiny.

Protože byl problém nucené migrace chápán jako problém sociální, bylo více a 

více pravomocí z centra delegováno na regionální pobočky FMS. Pilkingtonová píše, že 

centrální FMS se sama od těchto věcí distancovala a posilovala svou úlohu v politickém 

rozhodování a v regulování migrace. To ovšem znamenalo, že FMS dobrovolně 

kopírovala změny ruské zahraniční politiky ve vztahu к imigrantům celkově a 

к imigrantům z „blízkého zahraničí“ zvláště.

54 Мукомель, В. Миграционная политика России: Постсоветские контексты. Институт 
социологии РАН. Москва: Диполь-Т, 2005, str. 57.
55 Pilkington, str. 74.
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Postupně bylo nutné pod kontrolu dostat i FMS. V prosinci 1998 prohlásila 

Duma její činnost za nedostatečnou a o rok později začala éra reorganizací, která 

vyvrcholila likvidací FMS v květnu 2000. Její funkce byly předány Ministerstvu 

federace, národnostní a migrační politiky RF. V říjnu 2001 došlo к likvidaci 

Ministerstva federace a migrační politika zmizela na půl roku ze zorného pole federální 

moci. V únoru 2002 byla FMS obnovena, tentokrát jako součást Ministerstva vnitra RF. 

Ministerstvo vnitra zvolilo kurs, který se od něj očekával -  plně se koncentrovalo na boj 

s nelegální migrací.

V roce 2004 došlo к další reorganizaci služby. Nejprve přešla mezi úřady, 

jejichž činnost řídil přímo prezident Ruské federace, a od července 2004 se stala 

federálním orgánem výkonné moci podřízeným MV RF, který je odpovědný i za 

pasovou a vízovou službu.

Hlavními realizačními nástroji migrační politiky byly její programy. První 

program byl přijat již na počátku roku 1992, s ohledem na tehdejší situaci 

v rozpadajícím se Sovětském svazu. Zmínila jsem, že FMS sama označila země, kterým 

chtěla při evakuaci migrantů pomoci. Jednalo se o Podněsteří, Jižní Osetii, Abcházii, 

oblast ingušsko-osetínského konfliktu a Tádžikistán.56 Po schválení příslušné legislativy 

byl statut nuceného přesídlence a uprchlíka udělován právě jen imigrantům z těchto pěti 

oblastí. Důvodem pro tato teritoriální omezení byla podpora zemím, ve kterých si 

Moskva chtěla udržet svůj vliv a které jí byly nakloněny nebo kterým byla nakloněna 

ona. Výjimku tvoří Ingušsko a Severní Osetie, kde se jednalo o vnitřní konflikt a vláda 

na něj musela adekvátním způsobem reagovat. V polovině roku 1993 byla teritoriální 

omezení zrušena; těžiště migrací se postupně přeneslo do Střední Asie.

Již při realizaci prvního programu vyšlo najevo, že finanční prostředky zdaleka 

nestačí na zabezpečení tak velkého počtu nucených migrantů. S nedostatkem financí se 

realizátoři potýkali až do roku 2001, kdy byly programy ukončeny.

56 Население России 2002. Десятый ежегодный демографический доклад. Москва: КДУ, 2004, str. 
165.
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Vládní koncepce migrační politiky

Koncepci regulace migračních procesů v Ruské federaci, která se dnes realizuje, 

připravilo Ministerstvo vnitra RF v roce 2003.57 Tato koncepce se zaměřuje na boj 

s nezákonnou migrací a na kontrolu imigrace cizinců, jejich pobytu a pracovní činnosti. 

Její hlavní deklarovanou zásadou je „zabezpečení podmínek sociálně-ekonomického a 

demografického rozvoje země“.58 Počet obyvatel Ruska se však již více než 10 let 

snižuje a brzy dojde ke snížení počtu obyvatel v produktivním věku. Rusko by tedy 

mělo spíše provádět selektivní politiku s cílem získat mladé imigranty. Z koncepce není 

jasné to hlavní, totiž jakým směrem se má migrační politika Ruska ubírat: chce vláda 

přilákat dočasnou pracovní sílu, gastarbeitery, kteří by po několika letech vrátili zpět do 

své vlasti, nebo stojí o imigranty, kteří by v Rusku rádi získali trvalý pobyt? Sociolog a 

demograf Mkrtčjan v analýze koncepce dochází к závěru, že jejím hlavním cílem má 

být zabezpečení kontroly imigračních procesů. Tato kontrola je dávána do přímé 

souvislosti s protiteroristickými opatřeními. Přísná imigrační kontrola je považována za 

nutnou podmínku boje s terorismem v Rusku. „Teroristické útoky donutily v posledních 

letech světové společenství přijmout zpřísňující opatření imigrační kontroly jak ve 

vztahu к osobám žádajícím o přiznání statutu uprchlíka nebo hledajícím politický azyl, 

tak i vůči ekonomickým migrantům“.59 Z koncepce není jasné, uvádí dále Mkrtčjan, zda 

má Rusko principielně zájem získat ekonomické imigranty nebo zda se chce imigrantů, 

kteří již v Rusku žijí, ale bez právního statutu, zbavit.60

57 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 марта 2003 г. № 256-р. Концепция 
регулирования миграционных процессов в Российской Федерации.
58 Tamtéž.
59 Tamtéž.
60 Мкртчян, Н. Современная миграционная политика Российской Федерации. In Аналитический 
вестник Совета Федерации No. 9 (202), 2003.
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3. Migrační profil RF

Rusko se na počátku devadesátých let začalo aktivně podílet na mezinárodních 

migračních procesech. Ve vztahu к postsovětskému prostoru fungovalo od počátku jako 

hlavní země imigrace a v letech 1992 až 2002 zaznamenalo nebývalý migrační přírůstek 

obyvatelstva, za nějž vděčí právě imigraci z bývalých svazových republik. Největší 

migrační obrat nastal na celém území SNS a v Pobaltí v roce 1994 a od druhé poloviny 

devadesátých let se objem čisté migrace61 postupně snižuje (Tabulka č. 1).

Důvodem pro masovou imigraci vletech 1992-1994 byly především etnické a 

národnostní konflikty, politická nestabilita a špatné socioekonomické podmínky 

v bývalých sovětských republikách. Migrační vlny směrem do Ruska vyvolaly 

ozbrojené konflikty v Náhorním Karabachu, Abcházii a Jižní Osetii a občanská válka 

v Tádžikistánu. Přesun obyvatel v rámci Ruské federace způsobily ingušsko-osetínský a 

posléze především čečenský konflikt. Rozpad multinárodnostního celku vedl к emigraci 

především osoby žijící mimo zemi svého etnického původu (homogenizace). V první 

polovině devadesátých let byl jednoznačně nej intenzivnějším migračním směrem návrat 

etnických Rusů do RF, к tomu s největší pravděpodobností přispěla i politika nově 

nezávislých států, z nichž některé přijaly zákony znemožňující dvojí občanství pro 

Rusy. Dále se jednalo např. o Aussiedler, židy nebo příslušníky národů deportovaných 

v době SSSR. Etno-nacionální nálady však měly vliv i na emigraci příslušníků 

titulámích národností.

Kromě etnických a národnostních problémů však imigraci do Ruska již v této 

fázi rozhodně motivovaly ekonomické důvody. Životní úroveň v bývalých sovětských 

republikách byla velmi nízká, ale v porovnání s ostatními zeměmi na tom Rusko bylo 

pořád lépe. Počínaje léty 1993-1994 se dominantním migračním proudem stála 

neregulérní ekonomická migrace. Lze proto předpokládat, že objemy migrace budou 

daleko vyšší než zachycuje oficiální statistika. V průběhu devadesátých let se změnil 

charakter imigrace z dlouhodobé na dočasnou. Jde o strukturální změny, které souvisí se 

zlepšením situace v zemích původu a se snahou imigrantů pozvednout svou životní 

úroveň, aniž by natrvalo opustili svou vlast. Nezanedbatelnou roli hrají i nepříznivé 

cizinecké zákony RF.

61 Pojmy migrační saldo a čistá migrace jsou identické. Kladné migrační saldo nebo čistá imigrace 
znamenají migrační přírůstek, záporné migrační saldo nebo čistá emigrace migrační úbytek. V této práci 
používám všechny zmíněné pojmy.
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Od druhé poloviny devadesátých let se migrační přírůstek RF postupně snižuje. 

Důvodem pro tento pokles je kombinace faktorů v zemích původu a v samotném Rusku. 

Ve většině zemích původu imigrantů se postupně zlepšila politická i sociální situace a 

došlo к zastavení vojenských konfliktů. V roce 1997 panoval poprvé od rozpadu SSSR 

na celém teritoriu SNS klid zbraní. Částečně se podařilo oslabit nacionalistické nálady 

z počátku 90. let a především ti, kdo byli nejvíce nespokojeni se situací ve své zemi, již 

emigrovali, a ti ostatní si pomalu zvykali na nové podmínky. Zajončkovská dodává, že 

v této době potřeba cizí pracovní síly v Rusku navíc ještě nebyla tak silná jako 

později.62

Ruská zahraniční politika postupně změnila svůj kurz vůči „blízkému zahraničí“ 

a soustředila se na vlastní bezpečnost státu. Při formování tohoto názoru hrála 

významnou roli válka v Čečensku. Zhoršila se i socioekonomická situace a Rusko 

nedisponovalo dostatkem finančních prostředků ani na přijetí nucených přesídlenců. Jak 

jsem zmínila v přecházející kapitole, Rusko reagovalo na vzniklou situaci přijetím 

tvrdších cizineckých zákonů a zesílením imigrační kontroly a pobytu cizinců v RF. 

Tento náhled na imigranty se úřadům podařilo pomocí médií „rozšířit“ i mezi ruskou 

společnost. Ta už sama od sebe začala být méně přátelsky naladěná vůči imigrantům 

vzhledem к množství osob, jež do Ruska přijelo především v letech 1993-1994.

Složitá socioekonomická situace v Rusku byla špatná, a to se projevilo stejnou 

měrou na životní úrovni místních obyvatel i imigrantů. Ve vyspělých zemích je přitom 

rozdíl mezi životní úrovní místního obyvatelstva a imigrantů výrazně větší. Imigranti 

v Rusku se postupně dostali do role, kdy je místní obyvatelstvo začalo vinit ze své 

špatné ekonomické situace.Ekonomickou a politickou situaci dále zhoršila krize roku 

1998, kdy došlo ke krachu ruské ekonomiky zapříčiněnou vysokým domácím 

zadlužením a zhroucením trhu se státními obligacemi. Tento faktor spolu se stále se 

zpřísňující legislativou a začátkem druhé čečenské války ovlivňoval pokles imigrace až 

do roku 2002.

62 Зайончковская, Ж. Миграции между Россией и странами СНГ и Балтии: итоги последнего 
десятилетия. In Аналитический вестник Совета Федерации No. 10 (203), 2003.
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Evidovaná zahraniční migrace

Podle oficiální statistiky imigrovalo za sledované období (1992-2002) nejvíce 

osob z Kazachstánu. Podíl čisté imigrace z Kazachstánu na celkovém objemu čisté 

migrace mezi Ruskem a zeměmi SNS a Pobaltím tvoří 35,3 % (Tabulky č. 1 a 2). Na 

druhém místě je s velkým odstupem Uzbekistán (615 600 osob, podíl 13, 9 %) a na 

třetím Ukrajina (436 300 osob, podíl 9,9 %). Ve všech případech se za vysokými 

migračními přírůstky skrývá velký podíl ruského obyvatelstva v těchto zemích.

V případě Kazachstánu představoval podíl Rusů v migračním obratu s Ruskem 74,8 %, 

v případě Uzbekistánu 66,7 % a v případě Ukrajiny dokonce 89,2 %. Kazašští Rusové 

se na celkovém objemu čisté migrace Rusů ze zemí SNS a Pobaltí podíleli 39,4 %, 

uzbečtí Rusové 13,9 % a ukrajinští Rusové 13,1 % (Tabulka č. 2).

Z hlediska etnické skladby migračního salda jsou na prvním místě taktéž Rusové 

(tvoří 66, 8 %, Tabulka č. 3), jejich podíl na migračním přírůstku však stále klesá. 

Téměř 70 % obyvatel ruské národnosti tvoří středoasijští Rusové (Tabulka č. 4). Na 

druhém místě jsou „ostatní skupiny“ s 15 % (Tabulka č. 3). Mezi ně patří především 

deportované národy z dob SSSR, nejvíce Němci z Kazachstánu a Korejci z Uzbekistánu 

a z Kazachstánu. Demografové do této skupiny zahrnuli i osoby, které neudali svou 

národnost; jaký je podíl těchto osob, nevíme.

Titulámí národnosti představovaly podle oficiální statistiky přibližně 18 % 

z celkového migračního přírůstku. Jejich podíl se ale v průběhu devadesátých let měnil 

v závislosti na proměně struktury migračních proudů. Vletech 1992 až 1994 tvořily 

titulámí národnosti 9,2 % a Rusové 76,3 % z celkového počtu migrantů. V letech 1995 

až 2002 to bylo už 24,2 % pro titulámí národnosti a 60,2 % pro Rusy. Po roce 1995 

došlo ke zmenšení proudu etnických Rusů do RF, což se dotklo všech zemí SNS i 

Pobaltí. Stejně se vyčerpala i etnická migrace deportovaných národů a dalších skupin 

obyvatel (Aussiedler, židé, apod.), která byla charakteristická pro počátek devadesátých 

let. Od roku 1994 hrají stále silnější roli titulámí národnosti, mezi nimiž převažuje 

ekonomický charakter migrace.
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Proměny migračních proudů se logicky promítly i do role migračního přírůstku 

obyvatelstva RF, jehož vliv na kompenzaci přirozeného úbytku obyvatelstva se snižuje. 

Demografové dnes hovoří o tom, že Rusko potřebuje přibližně 1 milion imigrantů 

ročně, aby kompenzovalo svůj přirozený úbytek obyvatelstva.

Podle oficiálních statistik započal přirozený úbytek obyvatelstva v Rusku v roce 

1992 a dosáhl za deset let necelých 8,1 milionu osob (Tabulka č. 5). Migrační přírůstek 

obyvatelstva tvořil díky kladnému migračnímu saldu v průběhu celého období téměř 3,2 

miliony osob. V letech 1992 až 2002 kompenzoval migrační přírůstek ze 40 % 

přirozený úbytek obyvatelstva Ruska. Od druhé poloviny devadesátých let se vlivem 

celkového poklesu mobility obyvatel role migračního přírůstku snižuje.

Tabulka č. 5: Vliv migračního přírůstku na kompenzaci přirozeného úbytku 
obyvatelstva Ruska, 1992-2002

Přirozený úbytek 
obyvatelstva 

(tisíce)

Migrační přírůstek 
obyvatelstva (tisíce)

Podíl migračního přírůstku na 
kompenzaci přirozeného 
úbytku obyvatelstva (%)

1992 -219,8 252,9 115,1
1993 -750,4 440,2 58,7
1994 -893,2 809,6 90,6
1995 -840 502,4 59,8
1996 -777,6 343,5 44,1
1997 -755,8 349 46,2
1998 -705,4 278,6 39,5
1999 -926,6 129,2 13,9
2000 -958,5 189,8 19,8
2001 -943,2 77,9 8,2
2002 -934,6 72,3 7,7
1992-
2002 -8075,5 3195,4 40

Zdroj: Федотовская, Т. Современные миграционные процессы в Российской 
Федерации и их государственное регулирование. In Аналитический вестник 
Совета Федерации No. 9 (202), 2003, str. 51.
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4. Imigrace ze států Jižního Kavkazu do RF
Region Jižního Kavkazu zachvátily na počátku devadesátých let jedny z 

nej krvavějších a nejdéle trvajících konfliktů postsovětského prostoru, ozbrojený 

konflikt v Náhorním Karabachu a v Abcházii. Tyto ozbrojené konflikty silně změnily a 

zkomplikovaly všeobecnou, a zejména demografickou situaci v jihokavkazské oblasti. 

Konflikty vyprodukovaly řadu vln uprchlíků i vnitřně přesídlených osob.

Bez ohledu na etno-nacionální aspekt konfliktů byla však již migrace na počátku 

devadesátých let motivována i ekonomicky. Katastrofální socioekonomické podmínky 

donutily к emigraci řadu osob, jež nebyly přímo ohroženy etnickými srážkami. Tvrdé 

byly především zimy 1991/1992 a 1992/1993 v Arménii a v Gruzii. Po ukončení 

konfliktů pokračovala emigrace za hranice národnostních republik. Přímými 

determinantami této migrace byla především špatná ekonomická situace a politická 

nestabilita. Od poloviny devadesátých let se tak jedná především o neregulérní pracovní 

imigraci, stejně jako u dalších států v postsovětském prostoru.

Migrační procesy na Jižním Kavkaze v devadesátých letech se dají 

charakterizovat především záporným migračním saldem typickým pro etnické Rusy i 

pro titulámí národy všech tří republik a výraznou homogenizací všech států. Hlavní 

cílovou zemí imigrantů bylo po celou dobu převážně Rusko, a to jak pro etnické Rusy, 

tak pro příslušníky titulámích národů. Objem migrace dosáhl pro celý region maxima 

v roce 1994, stejně jako u dalších států v oblasti, a od té doby se postupně snižuje 

(Tabulka č. 6).

O motivech migrace etnických Rusů jsem se již zmínila v předcházející kapitole. 

Důvody, které vedly к imigraci příslušníky titulámích národů do Ruska jsou jednak 

společné i ostatním národům bývalého Sovětského svazu, jednak jsou typické právě pro 

státy Jižního Kavkazu. К těm společným patří bezvízový styk (i když ten např. pro 

Gruzii už od roku 2000 neplatí), teritoriální blízkost к Rusku, znalost ruského jazyka a 

známost ruského prostředí. Hlavním důvodem jednostranného směřování migrantů 

typickým pro státy Jižního Kavkazu je existence velkých jihokavkazských diaspor 

v Rusku. Tyto diaspory vznikaly v souvislosti s průmyslovým rozvojem Ruska, který 

od sedmdesátých let přitahoval pracovní imigranty, mj. i ze zemí Jižního Kavkazu. 

Imigranti, kteří se rozhodli do Ruska přijet po roce 1989, tak mohli počítat s velkou

63 Витковская, Миграция народов Южного Кавказа в Россию, str. 1.
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podporou místních komunit. Příslušníkům národů Jižního Kavkazu se také podařilo 

uplatnit na ruském trhu práce, a to ještě před rokem 1989.64

Tabulka č. 6: Migrační saldo zahraničního stěhování mezi Ruskem a zeměmi SNS 
a Pobaltí, 1992-2002, tisíce, pouze pro státy Jižního Kavkazu

Arménie Azerbájdžán Gruzie Migrační saldo celkem

1992 12 50,7 46,2 108,9
1993 27,9 43,1 65 136
1994 44,6 43,4 62,2 150,2
1995 31,3 37,8 47,3 116,4
1996 22,4 35,4 34,5 92,3
1997 16,5 25,6 21,2 63,3
1998 14,4 18,3 18,1 50,8
1999 12,4 12,1 17 41,5
2000 14,4 11,7 18,4 44,6
2001 4,5 3,4 8,3 16,2
2002 5,7 3,9 6,2 15,8
1992-2002 206,2 285,4 344,4 836

Zdroj: Население России 2002, str. 142.

Změna etnické skladby obyvatel směrem к homogenizaci souvisela především 

s etnickými a ozbrojenými konflikty v Náhorním Karabachu a v Jižní Osetii a Abcházii. 

Do roku 1994 tvořily záporné migrační saldo s Ruskem především etničtí Rusové, od 

roku 1994 dochází к depopulaci titulámích národností.

Důležitým specifikem pro jihokavkazský region byl vysoký podíl nucených 

migrantů v obyvatelstvu. Maximální podíl nucených přesídlenců a uprchlíků tvořil 

v Rusku v roce 1997 0,9 % obyvatel, což je ukazatel velmi malý. V Ázerbájdžánu to 

bylo v témže roce 7,2 % obyvatel a v Gruzii 5 % obyvatel.65 Podle IOM bylo na konci 

roku 1997 v Arménii a v Ázerbájdžánu shodně zaregistrováno 15 % z celkového počtu 

uprchlíků na území SNS.66 To je druhý největší počet hned po Rusku, kde se jich 

nacházelo 64 %. V Ázerbájdžánu bylo ke stejnému datu zaregistrováno 35 % 

z celkového počtu vnitřně přesídlených osob na území SNS. Tak vysoký počet 

nucených migrantů nutně vedl к napětí ve společnosti a podporoval emigraci.

Objem imigrace jihokavkazských národů se od roku 1994 postupně snižuje. Toto 

snižování je dáno především ukončením ozbrojených konfliktů, mírným zlepšením 

socioekonomické situace v zemích původu, zpřísněním cizinecké legislativy v Rusku a

64 Витковская, Миграция народов Южного Кавказа в Россию , str. 1.
65 CIS Migration Report, 1997. Budapest: IOM, 1998, str. 18-19.
66 Tamtéž.
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zavedením víz pro Gruzii. V posledních letech nabývá na důležitosti především otázka 

netolerance Rusů ke Kavkazanům, neboť v Rusku značně zesílily výroky o „kavkazské 

imigraci“ či o „osobách kavkazské národnosti“.

V této kapitole okomentuji data o evidované migraci. Odhady o počtech 

neregulérních jihokavkazských imigrantů v Rusku se budu zabývat v kapitole o 

neregulérní pracovní imigraci.

Evidovaná zahraniční migrace

V této kapitole používám pro větší přesnost data mezi sčítáními lidu z let 1989 a 

2002, přestože je práce ohraničena lety 1992-2002. Abychom dostali alespoň přibližný 

obrázek o migračních trendech jihokavkazských republik, je vzhledem к migračním 

vlnám souvisejícím s konflikty na konci osmdesátých let a počátku devadesátých let 

také nutné zahrnout roky 1989-1992.

Charakter migračních procesů jednotlivých republik má podle oficiální statistiky 

řadu shodných i rozdílných momentů. Objem čisté migrace mezi Ruskem a Jižním 

Kavkazem jako celkem dosáhl nej vyšší hodnoty v roce 1994, v jednotlivých 

republikách to bylo však rozdílné: Ázerbájdžán se migračním přírůstku Ruska podílel 

nejvíce v roce 1990, Gruzie v roce 1993 a Arménie v roce 1994 (Tabulky č. 7, 8 a 9). 

Podle evidované migrace vletech 1992-2002 se státy Jižního Kavkazu podílely na 

migračním přírůstku Ruska 18,9 %. Podíl jednotlivých států vypadá následovně: 

Arménie -  4,7 %, Ázerbájdžán -  6,5 % a Gruzie -  7,8 % (viz Tabulka č. 1). Od roku 

1994 se podíl těchto států na migračním přírůstku Ruska rapidně snižuje.
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Tabulka č. 11: Podíl jednotlivých států Jižního Kavkazu na zahraniční migraci s
Ruskem, 1989-2002, %

Podíl na celkovém 
objemu imigrace do 

Ruska

Podíl na celkovém 
objemu emigrace 

z Ruska

Podíl na migračním 
přírůstku Ruska

Arménie 20,9 18,2 21,7
Ázerbájdžán 42,4 53,1 39,1
Gruzie 36,7 28,7 39,3
Celkem 100,0 100,0 100,0

Zdroj: Zpracováno podle Tabulek 7, 8 a 9 Evidovaná zahraniční migrace mezi Ruskem a státy Jižního Kavkazu,
1989-2002, tisíce.

Podle oficiální statistiky tak největší migrační obrat s Ruskem měla Gruzie, která 

se nejvíce podílela na migračním přírůstku Rusku. Od roku 1989 do roku 2002 ztratila 

odhadem 7, 4 % svého obyvatelstva (Tabulka č. 12). Za uvedenou dobu přišla o 47,6 % 

obyvatel ruské národnosti a 1,2 % Gruzínů. Druhou nej ztrátovější zemí byla Arménie. 

Oproti Gruzii se podílela na migračním přírůstku Ruska zdaleka nejméně, ale její ztráty 

obyvatel nejsou menší než u ostatních republik. Zahraniční migrací s Ruskem ztratila 

6,7 % svého obyvatelstva. Za uvedenou dobu přišla o 65,3 % Rusů a 5, 2 % Arménů. 

Stala se národnostně homogennější, zároveň se zvýšila početnost arménské diaspory 

v Rusku. O nejméně obyvatel přišel Ázerbájdžán -  5,6 %. Ázerbájdžánci přesídlili do 

Ruska v menší míře než Arméni a Gruzíni (0, 6 %), co se týče Rusů, údaje jsou téměř 

shodné s Gruzií - 49, 8 %. I když se Ázerbájdžán v rámci států Jižního Kavkazu podílel 

druhou největší měrou na migračním přírůstku obyvatel Ruska, ztráty obyvatel 

v důsledku migrace jsou v samotném Ázerbájdžánu menší než u ostatních republik. 

Důležitý je i etnický a národnostní faktor. Z Jižního Kavkazu emigrovala do Ruska 

podle evidované migrace téměř polovina ruského obyvatelstva žijícího v regionu (49,8 

%), ale jen 1 , 9 %  příslušníků titulámích národností (Tabulka č. 12). Arménie ztratila 

vzhledem na počet obyvatel více Rusů než dva sousední státy -  65,3 % oproti 49,8 % u 

Ázerbájdžánu a 47,6 % u Gruzie. I v podílu jednotlivých titulámích etnik jednoznačně 

vede Arménie -  5,2 % oproti 0,6 % Ázerbájdžánců a 1,2 % Gruzínů.
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Tabulka č. 12: Odhad migračních ztrát obyvatel v důsledku zahraniční migrace
států Jižního Kavkazu s Ruskem, 1989-2002

Počet obyvatel, 
1989, tisíce

Migrační saldo s 
Ruskem, 1989-2002, 

tisíce

Migrační ztráty 
obyvatel, 1989-2002,

%
Arménie 3 305,0 -220,3 -6,7
Arméni 3 084,0 -160,1 -5,2
Rusové 51,6 -33,7 -65,3
Ostatní 169,4 -26,5 -15,6
Ázerbájdžán 7 021,0 -395,9 -5,6
Azerbájdžánci 5 805,0 -35,9 -0,6
Rusové 392,0 -195,1 -49,8
Ostatní 824,0 -164,9 -20,0
Gruzie 5 401,0 -398,4 -7,4
Gruzíni 3 787,0 -44,8 -1,2
Rusové 341,0 -162,3 -47,6
Ostatní 1 273,0 -191,3 -15,0
JK celkem 15 727,0 -1 014,6 -6,5
Titulámí nár. 12 676,0 -240,6 -1,9
Rusové 784,6 -391,1 -49,8
Ostatní 2 266,4 -382,9 -16,9

Zdroj: Численность и состав населения СССР. Финансы и статистика. Москва, 1990. Tabulky 7, 8 а 9 
Evidovaná zahraniční migrace mezi Ruskem a státy Jižního Kavkazu, 1989-2002, tisíce.
Poznámka: Odhad migračních ztrát obyvatel je  vyčíslen mezi sčítání obyvatel v roce 1989 a 2002.

Rusko mělo s příslušníky titulámích jihokavkazských národů (ale nikoliv ze 

všech zemí bývalého SSSR, jen ze zemí Jižního Kavkazu) do roku 1992 záporné 

migrační saldo (Tabulka č. 10). V roce 1992 činil příspěvek titulámích národů na 

migračním přírůstku Ruska pouhých 4 000 osob (pro srovnání, příspěvek Rusů činil 

70 300 osob a ostatních národností 38 300 osob, Tabulka č. 10). Od roku 1992 podíl na 

migračním přírůstku Ruska pomalu rostl, v roce 1994 činil 38,6 % a v roce 2002 41,1 

%. Od roku 1994 převyšuje počet imigrantů titulámích národů počet imigrantů ruské 

národnosti -  tj. migrační přírůstek Ruska ze zemí Jižního Kavkazu se ve druhé polovině 

devadesátých let formoval už pod vlivem přílivu titulámích národností.

4.1. Nucená migrace

V roce 1993 přijalo Rusko Zákony o uprchlících a nucených přesídlencích a 

přistoupilo k Ženevské konvenci. Popsala jsem již, jak ruská vláda dospěla k vytvoření 

kategorie nucených přesídlenců -  snažila se odlišit etnické Rusy žijící mimo RF a 

v širším slova smyslu i bývalé sovětské spoluobčany mající ruské občanství od ostatních

41



imigrantů. Zmínila jsem také, že tento statut představuje normativní termín ruské 

legislativy, nebyl mezinárodně uznán a narušuje právní ochranu uprchlíků stipulovanou 

mezinárodními konvencemi.

Pojetí nucené migrace v Rusku je politickým konstruktem ruské vlády.

V souladu s tímto pojetím byla postsovětská migrace jako celek v devadesátých letech 

označována za nucenou. Toto pojetí zastávali i ruští odborníci bez ohledu na to, že 

zároveň zdůrazňovali rostoucí ekonomický charakter této migrace. Z uvedeného 

vyplývá, že pojem nucené migrace se v Rusku vztahuje na daleko širší skupinu osob než 

je běžné v mezinárodním společenství (viz např. Demuth). Pokusím se v této kapitole 

poukázat na základní odlišnosti a okomentovat možné politické zabarvení dat.

První vlnu nucených migrantů do Ruska představovaly oběti zemětřesení
• • • • f\1v Arménu v prosinci roku 1988. Nedlouho po nich se do Ruska dostali první

imigranti, kteří prchali z ohnisek etnických konfliktů, nejdříve ze Střední Asie a ze států

Jižního Kavkazu. V lednu 1990 bylo v Rusku zaregistrováno 71 100 osob, které

„dočasně opustily místo trvalého pobytu“, na podzim 1991 to už bylo 208 400 osob.68

Podle oficiální statistiky (Tabulka č. 13) bylo nejvíce nucených migrantů 

v Rusku (a zároveň i z Jižního Kavkazu) zaregistrováno v roce 1993 -  v případě Gruzie 

se jednalo především o abcházský a jihoosetinský konflikt, z Ázerbájdžánu prchali lidé 

především kvůli válce v Náhorním Karabachu, ve které došlo právě vletech 1992-93 

к obratu ve prospěch Arménie. Jak jsem zmínila v přecházející kapitole, motivy těchto 

imigrantů však byly z velké části i ekonomické. To, že status získali, bylo více otázkou 

politickou než reakcí na jejich skutečnou situaci.

Třetí vlnu rozpoutaly události v Moldávii, Tádžikistánu, Jižní Osetii a Čečensku 

a Ingušsku. Vletech 1994-1995 připadla podle oficiální statistiky polovina nucených 

migrantů na Kazachstán a Uzbekistán,69 jednalo se především o etnické Rusy, kteří po 

příchodu do Ruska získali status nucených přesídlenců. Tyto údaje byly pravděpodobně 

velmi blízké realitě, jelikož ruskojazyčné obyvatelstvo mělo v porovnání s ostatními 

etnickými skupinami nej menší problémy se získáním statutu a ruské úřady měly zájem 

údaje o nich zveřejňovat. Pracovníci regionálních migračních služeb velmi často 

registrovali etnické Rusy jako nucené přesídlence, aby jim ulehčili jejich integraci. К 1.

67 Poghosyan, G. Migration Processes in Southern Caucasus. In Poghosyan, G. (ed.) Migration in 
Armenia. Yerevan: Armenian Sociological Association. 2001, str. 6.
68 Мукомель, В., Пайн, Э. Вынужденные мигранты в Центральной России Правовые основы и 
практика регулирования вынужденных миграций в субъектах Российской Федерации. Москва: 
Инфограф, 1999, str. 15.
69 Воробьева, О. Вынужденная миграция в России. In Миграция, No. 1, 1997, str. 5.
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1. 1997 tvořili nucené přesídlence ze 70 % Rusové70, zbylých 30 % převážně vnitřně 

přesídlené osoby -  Ceěenci. Jak uvádí Zajoněkovská, toto se dá interpretovat dvěma 

způsoby. Buď jsou Rusové náchylnější na nepříznivost situace ve východních zemích 

nebo mají větší šanci status získat. V roce 1998 získalo status 81,1 %, o rok později 92,2 

% Rusů, kteří o něj požádali.71 Řada imigrantů, která by naopak kritéria pro udělení 

statusu splnila, o něj nepožádala kvůli vleklému byrokratickému řízení a minimální 

podpoře, kterou by tím získali.72

Tabulka č. 13: Nucení přesídlenci a uprchlíci ze států Jižního Kavkazu, 

1992-2002, tisíce

Arménie Azerbájdžán Gruzie JK celkem Rusko celkem

1992 0,1 32,9 24,8 57,8 160,3
1993 0,2 44,5 66,1 110,8 287,6
1994 3,4 13,8 17,5 34,7 254,5
1995 1,7 13 10,8 25,5 272
1996 0,8 9,3 6,9 17 172,9
1997 0,4 4,7 3,2 8,3 131,1
1998 0,1 2,1 4 6,2 118,2
1999 0,2 1,2 2 3,4 79,1
2000 0,1 0,6 4,3 5 59,2
2001 0 0,2 2,8 3 42
2002 0 0,2 2,8 3 20,5
Celkem 7 122,5 145,2 274,7 1 597,40

Zdroj: Российский статистический ежегодник. 1998, Российский статистический ежегодник. 2004. 
Poznámka: Do přijetí Zákona о nucených přesídlencích a Zákona o uprchlících к 1.1.1993 se nucení přesídlenci a 
uprchlíci sčítali dohromady a označovali se jako běženci. Tabulka zahrnuje všechny zaregistrované nucené migranty 
od 1.7. 1992 do 31.12. 2002.

Oficiální statistika pravděpodobně nejlépe sledovala imigraci a registraci 

etnických Rusů, především ze Střední Asie a Pobaltí. Údaje o imigrantech z Jižního 

Kavkazu určitě nebudou zcela přesné. I v tomto případě budou pravděpodobně nejlépe 

evidované údaje o uprchlících a nucených přesídlencích z Abcházie a Jižní Osetie, na 

čemž mělo a má Rusko eminentní zájem. V první polovině devadesátých let ještě platily 

sovětské pasy a vzhledem к živelnému charakteru tehdejší migrace lze předpokládat, že 

většina emigrantů jiné než ruské národnosti nevlastnila před odjezdem ruské pasy, byli

70 Зайончковская, Вынужденные мигранты из стран СНГ и Балтии, str. 56.
71 Мукомель, Миграционная политика России, str. 56.
72 Tato zjištění se zakládají mj. na rozhovorech s právníky organizace Občanská pomoc (Гражданское 
содействие) v Moskvě na podzim 2005.
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tedy bráni jako uprchlíci. Řada imigrantů získala v Rusku nejdříve statut uprchlíka a 

teprve poté, co si zařídili ruské občanství, jim byl udělen statut nuceného přesídlence. 

Tyto osoby ale velmi často nepřestaly figurovat v evidencích uprchlíků.73 Výjimku 

tvořili Gruzíni z Abcházie, kterým nebyl status udělován z politických důvodů. Tito 

imigranti patří dnes v Rusku к nejpočetnější kategorii imigrantů bez právního statutu.

Po ukončení bojů obsadily mírové sbory RF Abcházii i Jižní Osetii a ve snaze 

dostat tato území pod kontrolu začaly udělovat občanům ruské pasy en masse. Tato 

pozitivní diskriminace je dalším paradoxem v přístupu ruské vlády к imigrantům. Je 

totiž v ostrém protikladu к tomu, jakou politiku uplatňuje především v posledních letech 

vůči dalším občanům bývalého SSSR, včetně etnických Rusů. Ti musí podle nového 

zákona o občanství splnit řadu podmínek, aby občanství získali.

Rusko dnes chápe Abcházii jako své území, o ovládnutí Jižní Osetie nepřestává 

usilovat. Obyvatelé Abcházie a Jižní Osetie také nepotřebují vízum při cestě do Ruska 

jako gruzínští občané. Imigranti z tohoto regionu jsou tedy v posledních letech 

pravděpodobně evidováni jako nucení přesídlenci, ale odhadovat za těchto okolností, 

jaká je struktura nucených přesídlenců z Gruzie, je velmi složité.

Počet oficiálně zaregistrovaných nucených migrantů v Rusku dosáhl maxima na 

počátku roku 1998 -  1 191 900.74 Podle oficiální evidence nejrychleji narůstal počet 

nucených migrantů v letech 1993-1995, kdy se roční nárůst pohyboval okolo 255 -  288 

tisíc (Tabulka č. 13). Od roku 1995 jejich počet klesal a v roce 2002 dosáhl pouhých 

20 500. Za sledované období 1992-2002 byl status udělen 1 597 400 osobám (Tabulka 

č. 13), přičemž žádost podaly více než 2 miliony osob.75 Příčinou snižování počtu 

nucených přesídlenců a uprchlíků v posledních letech je pozbytí statutu u imigrantů, 

kteří přijeli do Ruska v první polovině devadesátých let a získali statut ještě v souladu 

s tehdejší legislativou. Za uvedené období pozbylo status 968 800 lidí, neboli 60,1 % 

všech zaregistrovaných.76 Je třeba dodat, že řada imigrantů neusiluje o prodloužení 

statusu, neboť jim nepřináší téměř žádné výhody. Rychlost, s jakou je odnímán status 

nucených migrantům, ukazuje zároveň na snahu vlády zbavit se co nejrychleji 

„problému“ nucené migrace a odpovědnosti za zabezpečení imigrantů.

73 Tato zjištění se zakládají mj. na rozhovorech s právníky organizace Občanská pomoc (Гражданское 
содействие) v Moskvě na podzim 2005.
74 Российский статистический ежегодник. 1998. Москва: Госкомстат России, 1998.
75 Население России 2002, str. 162.
76 Tamtéž, str. 164.
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Podle oficiální statistiky tvoří nucení přesídlenci z Jižního Kavkazu jen 8,7 % 

z celkového počtu zaregistrovaných nucených přesídlenců v Rusku, ale v případě 

uprchlíků je situace odlišná -  uprchlíci ze států Jižního Kavkazu tvoří přes 85 % všech 

oficiálně zaregistrovaných uprchlíků na ruském území (Tabulka ě. 14). Drtivou většinu 

představují uprchlíci z Gruzie (82,4 %). Ti pocházejí s největší pravděpodobností 

z vnitřních regionů Gruzie, ale i z Abcházie a Jižní Osetie. Jak jsem uvedla, řada 

obyvatel těchto regionů získala nejprve statut uprchlíka a teprve později statut nuceného 

přesídlence.

Nucení migranti míří do stejných regionů jako neregulérní pracovní imigranti i

vnitroruští migranti, tedy především do evropské části Ruska. Fakt, že nucení migranti

přicházejí především do regionů, které jsou atraktivní i pro vnitroruskou migraci,

způsobuje řadu socioekonomických problémů v těchto oblastech.77 Podrobněji se jimi

budu zabývat v kapitole o ekonomických a sociálních aspektech adaptace imigrantů.

Pro Jižní Kavkaz jako celek jsou nepřitažlivější tyto regiony: Severokavkazský,

Povolžský a Centrální. Do těchto regionů mířili již první imigranti na počátku

devadesátých let. Imigranti z Arménie se nej častěji usazovali v Centrálním,

Severokavkazském a Západosibiřském regionu78, Ázerbájdžánci v Centrálním,

Povolžském a Severokavkazském79 a Gruzíni v Severokavkazském, Centrálním a

Centrálně-čemozemním80. Oficiální statistika к 31.12.2004 používá již nové

administrativní rozdělení a je z ní patrné, že nucení migranti se i nadále usazují

v místech, která jsou atraktivní i z hlediska ostatních imigrantů (Tabulka č. 15). Rozsah

imigrace je však výrazně větší než zachytila statistika.

Fakt, že nucení migranti míří většinou do třech hlavních oblastí v Rusku,

způsobuje, že jsou specialisté na uprchlické právo schopni udělovat status právě jen 
• 81v těchto regionech. Je zároveň pravděpodobné, že pokud bude Rusko i nadále 

přitvrzovat svou imigrační politiku a kontrolu cizinců na svém území, množství těch, 

kteří budou o status žádat, se zvětší a rozšíří se i počet regionů, ve kterých budou žádat.

77 Теванян, H. Международный обмен между Закавказьем и Россией и его этно-демографические 
последствия. Дис. канд. экон. наук: 08.00.05. Москва, 2001, str. 106.
78 Арупонян, JI. Армения: вынужденная миграция как форма выживания. In Миграция № 3-4,
1998, str. 14-15.
79 Юнусов, А. Азербайджан: страна беженцев. In Миграция № 3-4, 1998, str. 11-13.
80 Бадурашвили, И., Капанадзе, E., Чеишвили, Р. Некоторые аспекты современных миграционных 
процессов в Грузии. In Центральная Азия и Кавказ. Журнал социально-политических исследований 
№2(14), 2001, str. 222.
81 Rozhovor s Irinou Zolotarevskou z organizace Memorial, 16.11.2005, archiv autorky.
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4.2. Neregulérní pracovní migrace

Na počátku devadesátých let se Rusko zapojilo do procesů mezinárodní 

ekonomické migrace a fungovalo po celá devadesátá léta především jako země imigrace 

pro ostatní postsovětské republiky. S ohledem na ekonomickou a politickou situaci 

v regionu a na demografickou situaci Ruska lze předpokládat, bude hrát tuto roli i 

nadále.

Základní charakteristikou ekonomické migrace v postsovětském prostoru je její 

neregulérnost. К té přispěly především výhodnější socioekonomická situace Ruska 

v porovnání s okolními státy v regionu, velký rozsah šedé ekonomiky v Rusku, 

existence početných národnostních diaspor v Rusku, propustnost hranic na počátku 

devadesátých let a následná tvrdá opatření v oblasti imigrační legislativy.

Pojem ekonomická migrace zahrnuje dočasnou pracovní imigraci, dlouhodobou 

imigraci s cílem získat trvalý pobyt a ruské občanství i tranzitní migraci za prací do třetí 

země. V první polovině devadesátých let přijížděla většina imigrantů s cílem získat 

trvalý pobyt v Rusku a ruské občanství. To bylo dáno rozpadem sovětského státu, který 

přinutil řadu lidí rozhodnout se, kde budou nadále žít. Rozhodovali se většinou o výběru 

místa trvalého pobytu, nikoliv o dočasném místě к práci. Rozdíl životní úrovně Ruska a 

dalších států v regionu byl tehdy výrazně větší než je tomu dnes. Stejným způsobem 

jsou nyní pro imigranty atraktivní evropské země, kam míří stále větší počet imigrantů 

z postsovětského prostoru. Do Ruska míří především dočasní pracovní imigranti. 

Vletech 2001-2002 provedla moskevská kancelář Mezinárodní organizace práce 

výzkum mezi více než 3 000 neregulérními imigranty ve 12 regionech Ruska. Z 

výzkumu vyplývá, že 65 % imigrantů chce v Rusku pracovat pouze dočasně, více však 

než 1 rok. 28 % imigrantů chce získat trvalý pobyt a ruské občanství a zbylých 7 % 

tvoří tranzitní migrace (Tabulka č. 16).

Pracovní povolení pro imigranty vydává FMS od roku 1994. Až do přijetí 

novely zákona o právním postavení cizinců v lednu 2007 museli pracovní povolení 

získat jak zaměstnavatel, tak i pracovní imigrant. Podle nové legislativy si pracovní 

povolení zařizuje pouze imigrant sám a zaměstnavateli vzniká povinnost imigranta do 

10 dní od přijetí do zaměstnání zaregistrovat. Zmínila jsem v kapitole o legislativním

82 Тюрюканова, E. Мигранты на неформальном рынке труда в Москве, In Проблема незаконной 
миграции в России: Реалии и поиск решений (по итогам социологического обследования) / МОМ. 
Москва: Гендальф, 2004, str. 165-166.
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rámci ruské migrační politiky, že ochota zaměstnavatelů к registraci imigrantů je velmi 

malá. Za tři měsíce od přijetí zákona bylo vydáno okolo 5 000 pracovních povolení pro 

imigranty, ale zpátky přišlo jen asi 500 oznámení o registraci od zaměstnavatelů, uvádí
• 83 • •Gannuškinová. Zaměstnavatelé si zvykli na systém nelegální pracovní činnosti 

imigrantů a zatím je neodrazuje ani hrozba vysokých pokut, které je čekají, pokud 

imigranty nezaregistrují. Je třeba, aby státní administrativa dala jasně najevo, že to 

s postihy myslí vážně. Objem neregulérní pracovní činnosti je v Rusku obrovský. 

Nej střízlivější odhady ruské šedé ekonomiky jsou 22,4 % HDP, v polovině roku 2001 

v ní podle odhadů pracovalo až 10 milionů lid í.84

Tabulka č. 16: Typy ekonomické migrace do RF, výběrové šetření z let 2001-2002,
%

Туру ekonomické migrace do RF %
Dočasná pracovní imigrace 65
Imigrace s cílem získat trvalý pobyt a ruské občanství 28
Tranzitní migrace 7
Celkem 100

Zdroj: Витковская, Г. Кавказские мигранты в России: оценка и факторы 
адаптации, отношение местного населения. In Кавказ-Россия, str. 40.

Odhady počtu neregulérních pracovních imigrantů

Odhady počtu neregulérních imigrantů v Rusku se nesmírně liší a pohybují se od 

1,5 až do 10 milionů osob. V lepším případě se jedná o odhady odborníků, ale objevuje 

se i celá řada naprosto nepodložených, až provokativních počtů. Odhad odborníků se 

dnes pohybuje okolo 5 milionů osob.85 Tyto odhady vycházejí z pojetí neregulérní 

migrace, které zahrnuje osoby, jež nelegálně vstoupily do RF, nelegálně v zemi 

pobývají nebo nelegálně pracují. Pokud imigrant spadá i jen do jedné z těchto kategorií, 

je klasifikován jako nelegální.86

83 Важдаева, Выйти из тени: Жизнь мигрантов в России легче не стала.
84 Тюрюканова, Е. Принудительный труд в России: Нерегулируемая миграция и торговля людьми. 
Москва: МОТ, 2004, str. 57.
85 Viz např.: Rybakovsky, Ryazantsev, International Migration in the Russian Federation; Тюрюканова, 
Проблема незаконной миграции в России: Реалии и поиск решений , str. 166, 496.
86 Красинец E., Кубишин E., Тюрюканова E.: Нелегальная миграция в Россию. Москва: Академия, 
2000 .
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Na základě výzkumů provedených moskevskými kancelářemi IOM a ILO a 

odhady odborníků z jednotlivých zemí SNS a Pobaltí sestavil Mukomel odhad počtu 

pracovních imigrantů v Rusku podle zemí původu (Tabulka č. 17). Tento odhad provedl 

pro celkový počet pracovních imigrantů, jak těch, kteří přijeli na základě pracovního 

povolení, tak i těch neregulérních. Podle tohoto odhadu se jejich počet pohybuje okolo 

4, 8 milionů, přičemž 2,2 miliony připadají na stálé pracovníky, 1,9 milionu na sezónní 

pracovníky a 0,8 milionu na krátkodobé pracovníky. Z výzkumů IOM a ILO dále 

vyplývá, že pracovní povolení má jen něco málo přes 200 000 osob, počet neregulérních 

imigrantů se tedy odhaduje na 4,6 milionů.87

Odhady neregulérního počtu imigrantů předložené Mukomelem a dalšími 

ruskými odborníky a pracovníky IOM a ILO patří к těm nej střízlivějším a lze se 

domnívat, že budou spíše podhodnocené než nadhodnocené. Naopak nejvyšší odhady 

počtu neregulérních imigrantů se zpravidla objevují ve sdělovacích prostředcích, které 

prezentují imigraci jako hrozbu pro Rusko. Tabulka č. 18 ukazuje vybrané údaje, které 

pracovníci státní správy zveřejnili v tisku. Příslušníci státní správy staví odhad 

neregulérní (v jejich terminologii nelegální) imigrace téměř výhradně na datech 

pohraniční služby (cestovní statistiky), tedy na rozdílu mezi počtem přijíždějících a 

vyjíždějících.88 Ve svých výpočtech předpokládají, že pokud je počet přijíždějících větší 

než počet vyjíždějících, zůstali ti zbylí v zemi nelegálně.

Tabulka č. 18: Výroky pracovníků státní správy o počtu nelegálních imigrantů v 
RF, počty

Nelegální imigranti Nezákonní pracovní imigranti
V. Ivanov1 5,0 mil. (04/02)
A.V Л
Cerněnko

3,5 mil. (11/02) 6 mil.
(04/02)

3-4,5
mil.

(08/02)

3-7 mil.:
(2 mil. mimo 
sezónu, 4,5 

mil. v sezóně 
12/04)

A.
Čekalin3 2,5 mil. 3,8 mil. 4,0 mil. 

(07/02) (04/03) (02/04) (05/04)

5 mil. 
(04/03)

3,5 mil. 
(11/03)

В.
Gryzlov4 5,0 mil (10/01) 5 mil. v Moskvě (04/02)

Zdroj: Мукомель, Миграционная политика России, str. 87.
1 Bývalý zástupce ředitele Administrativy Prezidenta RF "
2 Vicegubernátor Petrohradu
3 Náměstek ministra vnitra RF
4 Předseda Státní dumy a strany Jediné Rusko

87 Мукомель, Миграционная политика России, str. 197.
88 Rybakovsky, Ryazantsev, International Migration in the Russian Federation.
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Nucený charakter neregulérní pracovní migrace

Neregulérní pracovní migrace je neoddělitelně spjata s nuceným charakterem 

pracovní činnosti převážné většiny imigrantů. Mezinárodní organizace práce definuje 

nucenou práci dvěma základními prvky: práce nebo služba vykonávaná pod hrozbou 

trestu a vykonávaná nedobrovolně, přičemž trest nemusí nutně znamenat trestné sankce, 

ale může mít i formu ztráty práv a privilegií.89 V Rusku zdomácněl pro pracovní 

imigranty výraz „временные рабы“.90 Tento výraz poukazuje na dvojí zranitelnost 

imigrantů, říká Grafová. Výraz „otrok“ ukazuje na nucený charakter práce a „přechodná 

doba“ na fakt, že zaměstnavatel nemá vůči imigrantům žádnou povinnost. 

Nejobávanější je v ruském prostředí hrozba ztráty práv. Zaměstnavatelé jsou v kontaktu 

s místními policejními a pořádkovými službami, které za úplatu zaměstnávání 

neregulérních pracovníků „přehlíží“. Toto ovšem funguje velmi často pouze na základě 

vzájemné dohody, bez toho aniž by imigranti dostali do rukou jakékoliv dokumenty 

legalizující jejich pobyt v Rusku. Bez dokumentů se řada z nich odmítá i pohybovat 

mimo své pracovní místo. Podle výzkumu Tjurjukanové odevzdává každý pátý imigrant 

svůj pas zaměstnavateli.91 V okamžiku neuposlechnutí přijdou nejen o práci a skromný 

výdělek, ale hrozí jim deportace.

Riskantní pro imigranty je již samotný způsob získávání informací o práci a 

dohoda o zaměstnání. Drtivá většina imigrantů к tomu používá neformální kanály. Na 

jedné straně jim tyto neformální kanály pomáhají v cizině práci najít, na druhou stranu 

se od počátku aktivně zapojují do nelegální pracovní činnosti, mnohdy pod nátlakem. 

Tjurjukanová uvádí případy, kdy imigranti pociťovali silný psychologický nátlak ze 

strany příbuzných i známých, aby se zapojili do existujících nelegálních sítí.

Neregulérní pracovní imigranti z Jižního Kavkazu

Podle Mukomelových odhadů tvoří podíl pracovních imigrantů ze států Jižního 

Kavkazu na celkovém počtu pracovních imigrantů v Rusku 28,8 % (1,4 milionu osob). 

Podobné odhady uvádí i Tjurjukanová (do 1,5 milionu osob)93 a Rybakovskij a

89 www.ilo.org/declaration. 18.2.2007.
90 Rozhovor s Lidií Grafovou, 7.3.2006, archiv autorky. Dále např.: Графова, JI. Дайте „рабам" волю.
In Российская газета'Но. 243 (3912), 28.10.2005.
91 Тюрюканова, Е. Денежные переводы мигрантов в российском контексте. In Pro et Contra No. 1 
(28). Москва: Московский Центр Карнеги, 2005, str. 94.
92 Тюрюканова, Принудительный труд в России, str. 49-50.
93 Тюрюканова, Денежные переводы мигрантов в российском контексте, str. 91.

51

http://www.ilo.org/declaration


Rjazancev (1,2.-1,5 milionu osob)94. Nejvíce imigrantů přichází podle odborníků 

z Ázerbájdžánu (1 milion osob, podíl na celkovém počtu imigrantů z Jižního Kavkazu 

71,6 %), na druhém místě je Arménie (280 000 osob, podíl 20 %) a na posledním místě 

Gruzie (117 000, podíl 8,4 %). V případě Gruzie se však údaje velmi liší, uvedený 

odhad je minimální, maximálně se uvádí až do 1 milionu 95

Podle odhadů stráví v průměru nejdelší dobu v Rusku imigranti z Ázerbájdžánu 

-  téměř 11 a půl měsíců. Podíl stálých pracovníků je 89 %, sezónních 9 % a 

krátkodobých jen 2 %. Imigranti z Gruzie pracují ve 53,8 % případů déle než 10 měsíců 

v roce, 40,2 % imigrantů pracuje sezónně a 6 % krátkodobě. Průměrná doba jejich 

pobytu v Rusku je 9 měsíců. Nejkratší dobu stráví v Rusku imigranti z Arménie -  7 

měsíců. Nejvíce arménských imigrantů pracuje sezónně (63,9 %), 26,1 % dlouhodobě a 

10 % krátkodobě.

Srovnejme nyní tyto odhady s počty oficiálně zaregistrovaných pracovních 

imigrantů, kteří pracují v Rusku na základě pracovního povolení (Tabulka č. 19).

Tabulka č. 19: Oficiálně zaregistrovaní pracovní imigranti v RF, pro státy Jižního 
Kavkazu, 1994-2001, počty

Arménie
r

Ázerbájdžán Gruzie JK celkem

1994 1 687 426 915 129 000
1995 6 092 1 331 7015 281 081
1996 7 150 2 200 8 090 292 236
1997 6 893 3 183 6 659 241 488
1998 7 472 4011 6 292 242 292
1999 5 167 2 826 5 214 211 361
2000 5 514 3 336 5 173 213 293
2001 8 457 4415 4 972 283 728
1994-2001 48 432 21 728 44 330 1 894 479

Zdroj: Леженкина, str. 105.

Průměrný počet oficiálně zaregistrovaných pracovníků z Arménie za posledních 

pět let se pohybuje okolo 6 700 osob. Podle Mukomelových odhadů je však průměrný 

počet pracovních imigrantů z Arménie nejméně 166 000. Průměrný počet 

zaregistrovaných pracovníků z Gruzie za posledních pět let je 5 700. Odhady 

průměrného počtu pracovních imigrantů z Gruzie jsou celých 87 000 osob.

94 Rybakovsky, Ryazantsev, International Migration in the Russian Federation, str. 15.
95 Topilin, A. The CIS Demographic Potenciál, Migration, Labour Market. Moscow: Econ Inform, 2002, 
str. 127.
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Z Ázerbájdžánu přijelo v posledních pěti letech v průměru 3 600 registrovaných 

imigrantů, ale Mukomelovy odhady uvádějí 947 000 osob jako průměrný počet 

pracovních imigrantů.

Uvedla jsem, že oficiální ruská statistika eviduje pouze imigranty, kteří mají 

registraci místa pobytu. Pro srovnání uvádím cestovní statistiky obyvatel Jižního 

Kavkazu do a z Ruska (Tabulka ě. 20). I tyto údaje jsou pouze orientační, již na první 

pohled je ovšem zřejmé, jak výrazně se tyto údaje liší od oficiálních statistik stěhování. 

Oproti odhadům pracovních imigrantů prezentovaným výše se zásadně liší především 

v rozsahu gruzínské migrace.

Tabulka č. 20: Cesty obyvatel Jižního Kavkazu do/z Ruska, 1999-2001, tisíce
Т» v  • • a v  i  v  • f  rPřijíždějící ж 7 • 1 V • r  rVyjíždějící

1999 2000 2001 1999 2000 2001
Arménie 194,7 236,1 316,5 171,1 213,2 264,5
Azerbájdžán 954,1 1 076,8 842,8 761,6 1 042,0 703,7
Gruzie 1 058,7 948,9 974,6 926,7 991,7 850,5
Jižní Kavkaz celkem 2 207,5 2 261,8 2 133,9 1 859,4 2 246,8 1 818,6
Zdroj: Витковская, Миграция народов Южного Кавказа в Россию, str. 6.

Délku pobytu imigrantů v Rusku ovlivňuje velké množství faktorů. Na prvním 

místě stojí existence migračních sítí a velikost diaspory. Migrační sítě hrají rozhodující 

úlohu již v počáteční fázi migrace, tedy ve fázi rozhodování a získávání informací o 

migraci. Kavkazské národy patří k těm, jejichž migrační sítě, především příbuzenské, 

jsou nejlépe rozvinuté a využívané (Tabulky č. 21 a 22). Při rozhodování o migraci a 

dále i při shánění práce v cílové zemi používají imigranti velmi často neformální kanály. 

Rozšíření tohoto sociálního modelu patří např. v Arménii k největším na světě, každá 

třetí domácnost zde má jednoho člena připraveného permanentně k emigraci, uvádí 

Zajončkovská,96 Tyto migrační sítě a národnostní diaspory však mohou hrát i negativní 

roli a svazovat a nutit „nového“ imigranta k zapojení se do existujících sítí, jak jsem 

zmínila výše.

96 Зайончковская, Ж. Трудовая миграция в России. Серия „Миграция населения“. Выпуск второй, 
Москва, 2001, str. 10.
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Tabulka č. 21: Zdroje informací o možnostech migrace, 

výběrové šetření z roku 2002, %

Imigranti ze SNS Imigranti z JK
Přátelé, známí 72 63
Příbuzní 34 49
Média 7 0
Internet 1 0
Státní správa 0,5 2
Ostatní 4 0

Zdroj: Тюрюканова, E. Мигранты из республик Кавказа 
на неформальном рынке труда в Москве. In Кавказ-Россия,
str. 109.

Tabulka č. 22: Zdroje informací o pracovních příležitostech 

v Moskvě, výběrové šetření z roku 2002, %

Imigranti ze SNS Imigranti z JK
Příbuzní a krajané 62 70
Samotní migranti 22 15
Ruští přátelé a známí 9 10
Státní správa 1 2
Ostatní 4 3

Zdroj: Тюрюканова, E. Мигранты из республик Кавказа на 
неформальном рынке труда в Москве. In Кавказ-Россия, str. 109.

Dalším faktorem ovlivňujícím délku pobytu v cílové zemi je odlišnost sfér 

činnosti imigrantů. Ázerbájdžán má jednoznačně nejvyšší počet stálých pracovníků a 

také nejvyšší průměrný počet neregulérních imigrantů ze všech jihokavkazských zemí. 

Ázerbájdžánci a Gruzíni nej častěji působí jako obchodníci, a to celoročně, naproti tomu 

Arméni se nejčastěji uplatňují jako stavaři, což je sezónní práce (Tabulka č. 23). Čím 

více se imigranti z dané země (nezávisle na etnickém původu nebo občanství) pohybují 

v ruském byznysu, tím pravděpodobnější je, že budou v Rusku pracovat na stálo.97 Toto 

je charakteristické především pro Ázerbájdžánce a také pro Gruzíny.

97 Мукомель, Миграционная политика России, str. 198.
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Tabulka č. 23: Sféry činnosti imigrantů z Jižního Kavkazu v RF

Etnická
skupina

Sféry činnosti imigrantů

Arméni Autoservis, stavby, restaurace/kavárny, zámečníci, dělníci, řidiči 
městské dopravy (maršrutky), obchodníci/trhovci, prodavači, 
opraváři bytů, cestáři, běžné pomocné práce

Azerbájdžánci Obchodníci/trhovci (zeleninové a ovocné trhy), podnikatelé, 
prodavači, kavárny, restaurace, soukromá doprava, autoservis, stavby

Gruzíni Kavárny/restaurace, cukrárny, obchodníci, prodavači na trzích, 
autoservis, běžné pomocné práce (opravy, prádelny, kadeřnictví)

Zdroj: Тюрюканова, E. Мигранты из республик Кавказа на неформальном рынке труда в Москве. In Кавказ- 
Россия, str. 110.
Poznámka: V tabulce jsou popsány tzv. masové profese, pro které imigranti potřebují nízkou nebo střední kvalifikaci.

4.3. Etnická a regionální struktura imigrantů

4.3.1. Migrace ruskojazyčného obyvatelstva

Návrat ruskojazyčného obyvatelstva ze zemí SNS a Pobaltí představoval pro 

Rusko hlavní migrační proud devadesátých let. Převážná většina ruskojazyčného 

obyvatelstva emigrovala ze Střední Asie a z Jižního Kavkazu. Jednalo se jak o Rusy, tak

o příslušníky dalších národností Ruské federace (viz Tabulka č. 3). Na migrační 

přírůstek Ruska za období 1992 až 2002 připadlo podle oficiální statistiky 2 962 300 

etnických obyvatel ruské národnosti, tj. 66,8 % z celkového migračního přírůstku za 

toto období (viz Tabulka č. 3). Návrat ruskojazyčného obyvatelstva dosáhl maxima 

v roce 1994 a od té doby klesá. Rapidně se snižuje především od konce devadesátých 

let. Stabilně vysoký zůstává podíl Kazachstánu a Uzbekistánu (viz Tabulka č. 4). Nárůst 

byl v posledních letech patrný i u Kyrgyzstánu, kde to souviselo především 

s opětovnými srážkami ve Ferghanské dolině v roce 2001.

Podle evidované migrace se státy Jižního Kavkazu na čisté imigraci etnických 

Rusů do RF za sledovanou dobu podílely 9,4 % neboli 278 100 imigranty (Tabulka č. 

24). Arménie ztratila podle oficiální statistiky 24 400 svého ruského obyvatelstva, 

Ázerbájdžán 123 400 a Gruzie 130 300. Emigrace Rusů ze států Jižního Kavkazu 

dosáhla maxima již v roce 1992, a to jednoznačně díky emigraci Rusů z Ázerbájdžánu.

O rok později dosáhla maxima emigrace z Gruzie i Arménie. Oproti ostatním státům 

bývalého SSSR zde návrat etnických Rusů výrazně urychlily ozbrojené konflikty 

v první polovině devadesátých let. Podíl jihokavkazských států na celkovém objemu
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imigrace Rusů od roku 1992 klesá. Tato skutečnost jen potvrzuje mínění většiny 

demografů, že možnosti emigrace ruskojazyčného obyvatelstva jsou v těchto zemích 

prakticky vyčerpány. V porovnání se státy Střední Asie a hlavně Kazachstánu je návrat 

Rusů z Jižního Kavkazu v absolutních číslech výrazně slabší. Přesto právě státy Jižního 

Kavkazu utrpěly poměrně největší ztráty ruskojazyčného obyvatelstva.

Změna postavení Rusů na Jižním Kavkaze po rozpadu SSSR

Co znamenal rozpad SSSR pro ruskojazyčné obyvatelstvo v jihokavkazském 

regionu? Především se změnil jejich socioekonomický status. Ekonomická krize 

provázející rozpad státního celku zasáhla hlavně průmyslová odvětví, v nichž pracovalo 

nejvíce Rusů. Následnou privatizaci (či alespoň pokus o privatizaci) a další prvky 

ekonomických reforem řídili státní představitelé jednotlivých států převážně ve
• QCprospěch titulámích národností.

Pro státy Jižního Kavkazu byl charakteristický vysoký sociální i vzdělanostní 

status titulámích národů (především Arménů a Gruzínů) a prakticky podřízená role 

Rusů, stejně jako příslušníků dalších netitulámích národů." S tímto etno-sociálním 

aspektem je úzce svázán i faktor etno-politický. Ve vedoucích pozicích a vládních 

strukturách se vyskytovali prakticky jen příslušníci titulámích národností. Savoskul 

tvrdí, že právě to je důvodem, proč se Rusové museli již dávno před rozpadem SSSR 

adaptovat na místní kulturní a sociální život.

Socioekonomický status a adaptace Rusů na sociální strukturu jihokavkazských 

států byly určovány tím, že zde zaplňovali volný prostor v průmyslové oblasti.100 

Jednalo se především o kvalifikované pracovníky v průmyslu. Zaostávání Rusů oproti 

titulámím národnostem bylo nejvíce patrně na počtu vysokoškolských studentů, uvádí 

Savoskul. Na konci osmdesátých let zaujímaly v tomto smyslu Gruzie a Arménie 

prvenství mezi ostatními sovětskými republikami. Podle Savoskula vedly všechny tyto 

faktory к tomu, že Rusové nepředstavovali pro místní obyvatelstvo konkurenci, od 

začátku byli nuceni se více adaptovat a nacházeli se tak v celkově lepším postavení než 

Rusové v ostatních republikách.101

98 Леженкина, str. 90.
99 Савоскул, С. Русские нового зарубежья: выбор судьбы. Москва: Наука, 2001, str. 316.
100 Мамедов, А. Некоторые аспекты современной этнической ситуации в Азербайджане. In 
Центральная Азия и Кавказ. Журнал социально-политических исследований № 5(6), 1999, str. 50.
101 Савоскул, str. 316.
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Důležitou roli hrála i jazyková politika. Na rozdíl od jiných svazových republik 

měly ty na Jižním Kavkaze již v Ústavách z roku 1978 zakotven jazyk titulámích
• » 1 09národů jako státní jazyk. Pro Rusy to znamenalo nutnost adaptovat se na jazykovou a 

kulturní identitu titulámí národnosti, uvádí Savoskul. Dodává, že hodně z nich umělo i 

místní jazyk -  podle sčítání lidu v roce 1989 hovořil místním jazykem každý třetí Rus v 

Arménii, každý pátý v Gruzii a každý sedmý v Ázerbájdžánu.103 Jazyková otázka tak 

teoreticky nemusela po rozpadu představovat tak velký problém jako v Pobaltí nebo ve 

Střední Asii.

Specifická situace nastala v Arménii, neboť řada Arménů, především městských 

obyvatel, upřednostňovala mské vzdělání. Lebeděva konstatuje, že neznalost 

arménského jazyka nebyla překážkou sociální mobility obyvatel. Změna situace, která 

se vyostřila v souvislosti s přijetím Zákona o státním jazyce Republiky Arménie v roce 

1993, byla citelná nejen pro Rusy, ale i pro velkou skupinu Arménů. Každý uchazeč o 

vysokoškolské studium v Arménii musí dnes složit zkoušku z arménského jazyka.104 

Slabá znalost arménského jazyka navíc platila dle mého názom i pro ázerbájdžánské a 

karabašské Armény, kteří během války imigrovali do Arménie. I z tohoto důvodu se 

řada z nich neusazovala trvale v Arménii, ale emigrovala do dalších zemí, především do 

Ruska. Neméně závažným důvodem je i problém občanství. Po rozpadu SSSR se 

Rusové museli rozhodnout, zda přijmou občanství mské či občanství země, ve které 

tehdy žili.

Z dat předložených v této i v minulých kapitolách vyplývá, že potenciál 

mskojazyčné emigrace na Jižním Kavkaze je téměř vyčerpán. Mukomel odhaduje počet 

potenciálních emigrantů z řad etnických Rusů na 58 000, z toho 2 000 na Arménii a 

shodně 28 000 na Ázerbájdžán a 28 000 na Gruzii (Tabulka č. 25).

Rybakovskij rozdělil mské obyvatelstvo na Jižním Kavkaze podle jejich 

migračních perspektiv do tří skupin.105 První skupinu tvoří především rodáci z Kavkazu, 

kteří tam mají hluboké kořeny a vybudovali si vztah к místní kultuře. Často jsou 

v příbuzenském vztahu к příslušníkům titulámích národů. O emigraci neuvažují, hlavní

102 Савоскул, str. 327.
103 Tamtéž,, str. 316.
104 Tamtéž, str. 329.
105 Рыбаковский, JI. Россия и новое зарубежье: миграционный обмен и его влияние на 
демографическую динамику. Москва: ИСПИ РАН, 1996, str. 27.
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překážkou jejich plné integrace je však nyní problém jazykový. Pokud nemají tito 

Rusové emigrovat, je třeba podle Rybakovského zabránit jejich jazykové diskriminaci.

Tabulka č. 25: Odhad migračního potenciálu etnických Rusů ze států Jižního 
Kavkazu do Ruska

Ruskojazyčné
obyvatelstvo

(tisíce)

Pc
potent

emigrai
ruskoja

obýváte

»díl
:iálních 
ítů z řad 
zyčného 
stva (%)

Odhad potenciálních 
emigranti z řad 
ruskojazyčného 

obyvatelstva (tisíce)

Etničtí
Rusové

Další
etnické
skupiny

RF

Etničtí
Rusové

Další
etnické
skupiny

RF

Etničtí
Rusové

Další
etnické
skupiny

RF

Celkem

Arménie 8 1 20 20 2 0 2
Ázerbájdžán 142 303 20 7 28 21 49
Gruzie 140 30 20 20 28 6 34
JK celkem 290 334 20 8 58 27 85
Zdroj: Мукомель, Миграционная политика России, str. 334.

Druhou skupinu tvoří Rusové, kteří jsou připraveni emigrovat do Ruska, pokud 

by se socioekonomické podmínky v dané zemi zhoršily. Jedná se především o Rusy, 

kteří uprchli do Ruska na počátku devadesátých let v souvislosti s ozbrojenými 

konflikty, po ukončení bojů se však vrátili. Toto jsou pravděpodobně ti potenciální 

emigranti z řad etnických Rusů, se kterými počítá Mukomel. Třetí skupinou jsou 

Rusové, kteří zlepšení životních podmínek nespojují s emigrací, ale se změnami v zemi, 

ve které žijí. Pokud se situace bude zlepšovat, ztotožní se s Rusy v první skupině. Tito 

Rusové by měli mít možnost získat dvojí občanství na přechodnou dobu pěti či deseti 

let, říká Rybakovskij. Pokud se situace na Jižním Kavkazu bude skutečně zlepšovat, 

nebudou s největší pravděpodobností emigrovat.

Zmínila jsem, že dle mého názoru byl a je nej důležitějším motivem pro emigraci 

Rusů faktor ekonomický. Etnický faktor hrál určitě významnou úlohu především v první 

polovině devadesátých let, ale stavím ho až na druhé místo. Rusové stejně jako 

příslušníci titulámích národností dnes emigrují do Ruska hlavně pod vlivem 

ekonomických faktorů a pracovní migrace se stává dominantním migračním proudem, 

který zasahuje všechna etnika.
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4.3.2. Struktura imigrantů podle regionů, ve kterých se usazují

Ekonomičtí imigranti ze států Jižního Kavkazu upřednostňují stejně jako nucení 

migranti především tři regiony Ruska: Jižní (jehož část tvoří bývalý Severokavkazský 

region), Centrální a Povolžský (Tabulka č. 26). Podle oficiální statistiky dosáhl v letech 

1994-1999 podíl těchto regionů na celkovém migračním přírůstku ze států Jižního 

Kavkazu 65,6 %: Severokavkazský (30,3 %), Centrální (22,2 %) a Povolžský (13,1 %). 

Po novém vymezení regionů dle administrativní reformy dosáhl v roce 2004 podíl 

Jižního regionu 45,5 %, Centrálního 34,9 % a Povolžského 9,7 %, celkem tedy 90,2 % 

(Tabulka č. 27). Nejméně přitažlivé jsou stabilně Dálněvýchodní (0,6 %), Sibiřský (1,3 

%) a Uralský (1,5 %) region.

V jednotlivých regionech docházelo postupně ke snižování migračního přírůstku 

(Tabulka č. 26), ale tempo tohoto snižování bylo rozdílné (Graf č. 1). Nejprudší pokles 

nastal právě u třech regionů s nejvyšším zastoupením jihokavkazských imigrantů, 

přičemž propad u Severokavkazského regionu po roce 1994 byl nejdramatičtější. To je 

logické, neboť tento region přijal velkou vlnu nucených migrantů na počátku 

devadesátých let a jeho dynamika odrážela maximální přírůstek nucených migrantů 

z Jižního Kavkazu v roce 1993 i maximální objem čisté migrace s Jižním Kavkazem o 

rok později. Prudký pokles pokračoval do roku 1997, od té doby se snižování 

migračního přírůstku výrazně zpomaluje.

Odlišná je situace v regionech, které vždy poutaly výrazně menší pozornost 

imigrantů. I u nich dochází od roku 1994 ke snižování migračního přírůstku, ale 

dynamika snižování je oproti třem hlavním regionům výrazně pomalejší, a to i po roce 

1997.

Data o nucených migrantech i data o objemu migrace jsou pouze oficiální a, jak 

bylo již několikrát dokázáno, zdaleka neodpovídající. Do zmíněných regionů 

přicestovalo více imigrantů než zachytila oficiální statistika. Naznačený trend však 

odpovídá skutečnosti, byť objemy migrace byly a jsou daleko vyšší. Na tom se shodují i 

Arutjunjanová, Junusov a další odborníci z Jižního Kavkazu, jak bylo zmíněno výše. I 

když započítáme odhad neregulérních imigrantů stále platí, že nej přitažlivější jsou právě 

tři zmíněné regiony.
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Tabulka č. 26: Migrační saldo ze států Jižního Kavkazu do regionů RF, 1994-1999, počty

1994 1995 1996 1997 1998 1999 1994-1999
Severní 2 556 1 787 1 733 1 365 882 716 9 039
Severozápadní 7 038 6 139 4 896 3 148 2 548 1 685 25 454
Centrální 30 878 24 463 18 430 16 964 13 107 10 499 114 341
Volgovjatský 5 175 3 902 2 392 1 607 1 484 861 15 421
Centrálně-černozemní 9 998 6 473 4 326 2718 2 238 1 771 27 524
Povolžský 21 253 16 783 11 548 7 913 5 370 4 429 67 296
Severokavkazský 46 361 32 897 29 626 17 169 15 725 14 820 156 598
Uralský 10 109 8 558 6 352 4 076 3 226 3 020 35 341
Západosibiřský 9 133 8 707 7 639 4 787 3 400 2 164 35 830
Východosibiřský 3 873 3 744 3 055 2 013 1 434 731 14 850
Dálněvýchodní 2 409 2 084 1 579 1 062 1 009 614 8 757
Kaliningradská oblast 1 437 866 699 530 422 231 4 185
RF celkem 150 220 116 403 92 275 63 352 50 845 41 541 514 636

Zdroj: Леженкина, str. 119.

Graf č. 1: Dynamika migračního salda ze států Jižního Kavkazu do regionů RF,

Zdroj: Zpracováno podle Tabulky č. 26: Migrační saldo ze států Jižního Kavkazu do regionů RF, 1994-1999, 
počty.
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4.4. Ekonomické a sociální aspekty adaptace imigrantů

4.4.1. Remitence migrantů

Remitence jsou nejčastěji definovány jako část výdělku imigranta, kterou posílá 

z cílové země do země původu.106 Pod tímto termínem se většinou rozumí pouze 

peněžní transfery pracovních migrantů, ale, jak uvádí např. Sorensenová, správně 

zahrnuje také obnosy posílané uprchlíky a dalšími skupinami imigrantů.107 Remitence 

mohou být převáděny v rámci země i mezistátně, jednotlivými osobami nebo 

komunitami, formálními či neformálními kanály.

Remitence se staly nej hmatatelnějším důkazem vazeb, jež imigranti udržují se 

zeměmi původu. Představují výraznou část světových finančních toků, v roce 2000 byly 

odhadovány na 100 miliard USD. Remitence jsou citlivé na ekonomické a politické 

změny jak v cílových zemích, tak v zemích původu a jsou též ovlivňovány 

socioekonomickými a demografickými charakteristikami jednotlivých imigrantů a jejich
1 A O

domácností.

Problematika remitencí je dnes jednou z nej zkoumanějších oblastí činnosti 

imigrantů. Provádí se mnoho výběrových šetření s cílem zjistit, jak velké obnosy a jak 

často migranti posílají, jaký vliv mají tyto transfery na ekonomiku země původu 

imigrantů. Jakékoliv výpočty mimo úzce definovaná výběrová šetření se však zakládají 

pouze na odhadech, neboť chybí přesná data, především o počtech imigrantů. Odhady 

obnosu remitencí pracovních imigrantů se pak vypočítávají podle počtu pracovních 

imigrantů v cílové zemi, průměrné délky pobytu a pracovní činnosti v cílové zemi, 

průměrného platu a průměrného měsíčního obnosu transferu. Stejným způsobem 

provedl odhad počtu pracovních imigrantů a jejich remitencí z RF i Mukomel.109 

Tabulka č. 28 ukazuje odhady pro imigranty z Jižního Kavkazu.

106 V ruštině se používá označení трансферты.
107 Sorensen, The Development Dimension o f  Migrant Remittances.
108 Diaz-Briquets, S., J. Perez-Lopez. Refugee Remittances: Conceptual Issues and the Cuban and 
Nicaraguan Experiences. In International Migration Review vol. 31 (1), 118, Summer 1997, str. 411-437.
109 Мукомель, Миграционная политика России, Str. 198-199.
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Tabulka č. 28: Odhad počtu pracovních imigrantů a remitencí ze zemí Jižního
Kavkazu v RF

Arménie
*

Ázerbájdžán Gruzie RF
celkem

Pracovní imigranti v RF (počty) 280 000 1 000 000 117
000 4 850 000

Průměrná doba pobytu v RF (měsíce) 7,1 11,4 9 8
Průměrný počet pracujících za rok 
(počty) 166 000 947 000 87 000 3 227 000

Průměrný obnos transferu za měsíc 
(USD) 130 133 112 130

Obnosy transferů, (miliony USD) 259 1 511 118 3 670
Zdroj: Мукомель, Миграционная политика России, str. 199.

Samotný ukazatel průměrného měsíčního obnosu posílaného do země původu 

závisí samozřejmě na řadě faktorů, které tyto výpočty plně nepostihují. Imigranti, kteří 

pracují sezónně nebo krátkodobě, zpravidla více šetří a posílají domů více peněz, 

naproti tomu imigranti, kteří pracují v Rusku dlouhodobě a často s sebou mají i rodiny, 

utratí více na běžný život v Rusku. Bohužel ani jeden z dostupných výzkumů nebyl 

strukturován tak, aby postihl všechny tyto faktory. Stejně je to s průměrnou mzdou, kde 

je třeba vzít v úvahu typ profese, region, ve kterém imigrant pracuje apod. Mukomel 

odhadoval remitence bez bližších specifikací a zaměřil se na neregulérní pracovní 

imigranty a průměrný obnos transferu. Nejvíce posílají dle jeho odhadu imigranti 

z Ázerbájdžánu (průměrně 133 USD za měsíc), o něco méně imigranti z Arménie (130 

USD za měsíc) a na posledním místě obyvatelé z Gmzie (112 USD za měsíc).

Odhad celkového obnosu transferů do konkrétní země se určuje, jak jsem 

zmínila výše, na základě průměrného počtu pracovních imigrantů v cílové zemi a 

průměrného obnosu transferu. Odhady tedy počítají s tím, že všichni imigranti posílají 

peníze, což není pravda. Z tohoto pohledu je tedy obnos transferů nadhodnocen. Na 

dmhou stranu, jak uvádí sám Mukomel, některé výzkumy, na základě kterých byly 

určeny průměrné měsíční transfery, byly provedeny před několika lety, kdy byly mzdy 

v Rusku mnohem nižší.110 Určitou představu dají výsledky národních statistické úřadů, 

ale jejich důvěryhodnost je přímo úměrná procentu remitencí, které jsou posílány 

legálně a tudíž jsou zahrnovány do národních statistik.

Ruské výzkumy (oproti např. výzkumům v Africe nebo ve Střední Americe, kde 

se problematika remitencí zkoumá výrazně delší dobu) se zaměřují pouze na peněžní

110 Мукомель, Миграционная политика России, Str. 201.
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transfery a nezohledňují vůbec materiální remitence. Procento imigrantů, kteří 

vypověděli, že nepodporují své rodiny, tak může být menší než ve skutečnosti, neboť 

řada z nich neposílá peníze, ale materiální remitence. Podle výběrového šetření 

provedeného v roce 2002 ruskými odborníky posílá peníze necelá polovina imigrantů 

(43 %) z Arménie a z Ázerbájdžánu a 34 % imigrantů z Gruzie (Tabulka č. 29).

Tabulka č. 29: Remitence obyvatel Jižního Kavkazu z RF, výběrové šetření z roku 
2002, %

Posíláte peníze do vlasti? Imigranti 
z Ázerbájdžánu

Imigranti 
z Arménie

Imigranti 
z Gruzie

Ano, posílám. 43 43 34
Ne, nepovažuji to za nutné. 24 29 9
Ne, nemám prostředky. 26 20 38
Nepomáhám ani rodině, ani 
příbuzným, nepotřebují mou 
pomoc.

7 8 19

Celkem % 100 100 100
Jaký průměrný měsíční 
obnos posíláte?
Méně než 20 USD 7 0 0
20-50 USD 22 38 17
51-100 USD 57 31 17
101-200 USD 7 28 33
201-300 USD 7 0 33
Více než 300 USD 0 3 0
Celkem % 100 100 100
Nakolik pomáhají tyto 
obnosy vašim příbuzným?
Plně je zabezpečují. 17 13 46
Zabezpečují je přibližně 
z poloviny. 39 42 36

Zabezpečují je přibližně ze 
čtvrtiny. 28 24 18

Představují neznatelnou pomoc. 16 16 0
Jiné 0 5 0
Celkem % 100 100 100
Zdroj: Полетаев, Д. Некоторые аспекты пребывания в регионах России нелегальных мигрантов из 
Кавказского региона. In Кавказ-Россия, str. 95-96.
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Případová studie: Remitence arménských pracovních migrantů

Pro analýzu arménských remitencí jsem použila data Statistického úřadu 

Republiky Arménie, především data z výzkumu domácností provedeného v roce 2002, a 

zprávu pobočky Americké agentury pro mezinárodní rozvoj (USAID-US Agency for 

International Development) v Arménii, publikovanou v říjnu 2004. Arménie je v této 

analýze uvedena jako příklad malé země se špatnou ekonomickou situací i životními 

podmínkami, která má velkou diasporu a potenciál obdržet velké množství remitencí.

Statistický úřad Republiky Arménie rozlišuje tři typy pracovních migrantů: 

sezónní pracovníky, kteří pracují v cizině méně než 1 rok, emigranty, kteří pracují 

v cizině více než 1 rok, ale méně než 2 roky, a členy diaspory, tj. ty, jenž žijí mimo 

Arménii více než 2 roky. V této analýze budu používat uvedenou klasifikaci pracovních 

migrantů.

Podle výzkumu domácností z roku 1996, který zpracoval Statistický úřad, 

představovaly remitence v zabezpečených rodinách 19,7%, v chudých rodinách 21,6% a 

ve velmi chudých rodinách 15,1% jejich rodinného příjmu. V letech 1993-94 byl podíl 

transferů na celkovém rodinném příjmu údajně ještě vyšší,111 ale pro první polovinu 

devadesátých let neexistují žádná přesnější data.

Tabulka č. 30 uvádí evidované remitence arménských migrantů z let 1998 až 

2004 (zahrnuto je pouze první čtvrtletí roku 2004). Zpráva je složena z oficiálních dat 

poskytnutých bankami a z dat z výzkumu domácností. Z tabulky je patrné, že v letech 

1998 až 2003 evidované remitence prudce rostly, kromě propadu v roce 2000, který byl 

odrazem ruské ekonomické krize roku 1998 (a sníženého počtu pracovních imigrantů 

v Rusku v roce 1999). Data Statistického úřadu však uvádějí jen evidované remitence, 

tudíž nepodávají kompletní obraz situace. Za prvé zde nejsou započítány úspory 

imigrantů, které si imigranti uchovávají po dobu pobytu u sebe a pak j e v  hotovosti 

převezou domů, tyto částky jsou započítány v průzkumech domácností, ale ne 

v převodech bankami. Stejně tak remitence posílané neformálními kanály (mimo banky) 

jsou započítány jen částečně, a to z výzkumu domácností. Materiální remitence byly 

poprvé evidovány až v prvním čtvrtletí roku 2004.

111 Арутюнян, str. 14.
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Tabulka č. 30: Evidované remitence arménských imigrantů, 1998-2004, miliony
USD

Sezónní
pracovníci

Emigranti Členové
diaspory

Remitence
celkem

Nárůst
(%)

Materiální
remitence

1998 52,4 10,1 70,6 133,1 0
1999 58 14,9 88 160,9 21% 0
2000 50,6 9,3 94,7 154,6 -4% 0
2001 56,6 10,2 114,9 181,7 18% 0
2002 77,3 10,2 132,9 223,7 23% 0
2003 106,2 9,3 173,7 289,2 31% 0
I / 2003 16,8 2 30,3 49 0
1/2004 34,9 4,4 42,1 81,3 66% 5,5

Zdroj: Remittances in Armenia: Size, Impact, and Measures to Enhance Their Contribution to
Development. Yerevan: US AID/Armenia, 2004, str. 11.

USAID provedla vlastní výběrové šetření v roce 2002, při kterém se snažila 

zjistit konkrétnější data o neformálních remitencích arménských imigrantů. Uvědomuji 

si, že i tento výzkum je pouze orientační, neboť byl proveden pouze mezi 117 

respondenty. Výzkum byl proveden mezi emigranty i sezónními pracovníky, v případě 

Ruska v Moskvě a v Roštově na Donu. Pro stanovení neformálních remitencí byly 

použity údaje sezónních pracovníků. Na základě těchto údajů stanovila USAID odhad 

obnosu, který imigranti posílají každý měsíc do vlasti, a částky, kterou přivážejí 

v hotovosti, když se vracejí domů. Výzkum zkoumal sezónní migranty podle 

jednotlivých profesí (Tabulka č. 31). Podle průzkumu posílají nejvíce peněz cestáři 

(průměrně 250 USD za měsíc), kteří zároveň přivážejí nejvyšší částku v hotovosti 

(5 000-6 000 USD v případě Moskvy). Z toho lze vyvodit, že důvodem jejich vysokých 

transferů jsou jednoznačně vyšší mzdy. Zároveň se potvrzuje domněnka, že čím kratší 

dobu imigranti pracují, tím více šetří. Kvalifikovaní stavební dělníci posílají průměrně 

150-200 USD za měsíc a na konci sezóny odvážejí v hotovosti 3 000-4 000 USD 

v případě pracovníků v Moskvě a 2 000-3 000 USD v Roštově na Donu. Do poslední 

skupiny, nazvané pouze sezónní pracovníci, autoři výzkumu pravděpodobně zahrnuli 

další nekvalifikované sezónní pracovní migranty jako jsou automechanici, dělníci nebo 

pracovníci v sektoru služeb (viz Tabulka č. 23). Ti posílají v průměru 100 USD za 

měsíc a v hotovosti odvážejí z Moskvy 1 500-2 000 USD a z Rostova na Donu 1 000-

1 800. Konstatovala jsem, že sezónní imigranti posílají zpravidla více peněz než 

imigranti dlouhodobě žijící v Rusku, proto bych tyto částky v případě všech profesí 

označila za maximální odhad. Zároveň je patrné, že imigranti si v Moskvě vydělají více 

než v Roštově na Donu; přestože se jejich měsíční transfery neliší, imigranti v Moskvě
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jsou schopni více ušetřit a na konci sezóny odjíždějí s průměrně vyšším obnosem než 

imigranti z Rostova na Donu.

Tabulka č. 31: Remitence arménských sezónních pracovníků, Moskva a Rostov na 
Donu, výběrové šetření z roku 2002

Průměrná doba 
pobytu v RF 

(měsíce)

Průměrný obnos 
transferu za 
měsíc(USD)

Úspory
(USD)

Moskva Cestáři 4 - 6 250 5 000 -  6 
000

Kvalifikovaní 
stavební dělníci 6 150-200 3 000 -  4 

000
Sezónní
pracovníci 6 100 1 500 -  2 

000
Rostov na 
Donu

Cestáři - - -

Kvalifikovaní 
stavební dělníci 6 150-200 2 000 -  3 

000
Sezónní
pracovníci 6 100 1 000 -  1 

800
Zdroj: US AID/Armenia, str. 10.

Tabulka č. 32 ukazuje srovnání konečných výsledků oficiální statistiky pro rok 

2003 s daty získanými v rámci výběrového šetření USAID v roce 2002. Z výzkumu je 

jasné, že hlavní nepřesnosti dat Statistického úřadu vyplývají z nezapočítávání úspor 

imigrantů. V případě, že tyto částky započítáme, budou remitence sezónních pracovníků 

5-7x větší než udává oficiální statistika.112 Mukomel při svých odhadech vychází z 

transferů posílaných domů formálními i neformálními kanály, ale nezapočítává ani 

úspory imigrantů ani materiální remitence. Evidované remitence, i když zahrnují menší 

oblast, jsou však přesto vyšší než Mukomelův odhad -  289 mil. oproti 259 mil.

112 USAID/Armenia, str. 12
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Tabulka č. 32:.Srovnání evidovaných remitencí s daty z výběrového šetření mezi 
arménskými pracovními imigranty z roku 2002, miliony USD

Oficiální statistika 
(2003)

Výzkum US AID 
(2002)

Remitence sezónních 
pracovníků 106 494-717

Remitence stálých pracovníků 183 324
Celkem 289 8 1 8 -1  041
Zdroj: USAID/Armenia, str. 13.

Remitence byly pro obyvatele Arménie životně důležité především během 

transformace. Podle oficiálních údajů představovaly na konci devadesátých let téměř 

8% HDP, financovaly 40% exportu zboží a služeb a 30% obchodu. Během 

ekonomického růstu let 2000-2003 stouply v průměru o 23% a představují nyní více než 

10% HDP."3

Tabulka ě. 33 ukazuje přehled možných transferů peněz. V případě formálních 

se jedná o banky, kreditní karty a tzv. MTOs -  money transfer operators - jako např. 

Western Union. Neformálně mohou být peníze posílány po kurýrovi či je imigrant 

převáží sám nebo s pomocí příbuzných či známých. Z údajů vyplývá, že příslušníci 

diaspory v Rusku využívají daleko více formálních kanálů než příslušníci diaspory 

v západní Evropě, především pokud jde o banky. Důvodem je fakt, že na trh SNS 

vstoupily banky Anelik a Unibank, které se soustředí na nízkonákladové transfery 

remitencí. Zavedly v tomto směru konkurenční prostředí a učinily z transferů remitencí 

svou prioritu.

113 USAID/Armenia, str. 14.
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Tabulka č. 33: Formální a neformální kanály pro převod remitencí do Arménie, 
výběrové šetření z roku 2002

Londýn Brusel Paříž Moskva Rostov na Donu
Počet
respondentů - 
členů diaspory

32 17 29 53 36

Průměrný
obnos
měsíčního
transferu
(USD)

204 262 232 217 279

Posláno
prostřednictvím 
formálních 
kanálů - počet 
respondentů
(%)

Celkem 20 (57%) 10 (59%) 13 (45%) 47 (89%) 33 (92 %)
banky 8 3 7 40 33
bankovní
karty 0 0 0 5 0

MTOs 12 7 6 2 0

Posláno
prostřednictvím 
neformálních 
kanálů - počet 
respondentů
(%)

Celkem 15 (43%) 7(41%) 16 (55%) 6(11%) 3 (8%)
kurýři 0 3 0 0 0
samotní
migranti,
známí
nebo
příbuzní

15 4 16 6 3

Zdroj: USAID/Armenia, str. 19.

Tabulka č. 34: Remitence arménských imigrantů podle regionů původu a obnosu 
transferu, výzkum domácností z roku 2002 (data z roku 2001)

Rusko Další
státy
SNS

Další
evropské

státy

USA nebo 
Kanada

Ostatní
státy

Celkem

Počet dotazovaných 
domácností 629 42 73 105 19 852

Transfery celkem 
(USD) 199 823 12 600 26 936 50 411 3 290 293 059

Průměrný obnos 
transferu na 
domácnost (USD)

318 300 369 480 173 338

Zdroj: USAID/Armenia, str. 40.

Existuje výrazná diferenciace mezi domácnostmi, které dostávají remitence 

z USA nebo Kanady a těch, kteří je obdrží z Ruska nebo jiných zemí SNS (Tabulka č. 

34). Venkovské domácnosti profitují více z příjmů z Ruska a obyvatelé Jerevanu více ze 

západních zemí. Městské domácnosti s výjimkou Jerevanu se umístily mezi nimi
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(Tabulka č. 35). To je dané tím, kam Arméni emigrují. Z měst emigrují především do 

Evropy a do USA, zatímco z vesnic převážně do Ruska.

Tabulka č. 35: Distribuce remitencí arménských imigrantů do jednotlivých 
regionů Arménie, výzkum domácností z roku 2002 (data z roku 2001)

Počet domácností přijímá ících remitence
Poěet dotazovaných 

domácností
Remitence ze 

zahraničí
Z Ruska /

SNS
Z Evropy / 

Severní 
Ameriky

Jerevan 1 404 253 170 92
Města kromě 
Jerevanu 1 413 346 199 49

Venkov 1 817 334 302 35
Průměrný obnos transferu (L SD)

Jerevan 247 109 205 340 300 117
Města kromě 
Jerevanu 196 886 201 510 170 073

Venkov 164 926 154 669 239 289
Zdroj: USAID/Armenia, str. 41.

Remitence ázerbájdžánských a gruzínských imigrantů

Ruský ekonom Topilin uvádí, že vletech 1996-98 činily remitence 

ázerbájdžánských imigrantů až 2,5 miliardy USD ročně, po roce 1998 to bylo přibližně

1, 5 miliardy USD. 14 To se shoduje s Mukomelovým odhadem.

Podle studie IOM v Tbilisi by se remitence gruzínských pracovních imigrantů 

měly pohybovat mezi 480 až 500 miliony USD.115 Čtvrtina imigrantů (25,3 %) 

pracujících v Rusku posílá podle výzkumu peníze každý měsíc, téměř 50% každé tři 

měsíce.116 Průměrný obnos, který gruzínský pracovní imigrant pošle do Gruzie, činí 

162,4 USD, což představuje 21% jeho průměrné mzdy (Tabulka č. 36). Průměrná mzda 

pracovního imigranta v Rusku činí 380,5 USD, průměr ze všech zemí imigrace je 111,5 

USD, tedy 29% výdělku.

114 Леженкина, str. 124; Topilin, The CIS Demographic Potenciál, Migration, Labour Market.
115 Labour Migration from Georgia. Tbilisi: IOM, 2003, str. 51.
116 Tamtéž, str. 49.
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Tabulka č. 36: Průměrné mzdy a průměrný obnos transferu gruzínských 
pracovních imigrantů, 2003, USD

Země imigrace: Rusko Průměr ze všech zemí imigrace

Cílové regiony v Gruzii: Mzda Remitence Mzda Remitence
Tbilisi (průměr) 529,5 155,5 1 053,00 206,9
Rustavi 640,5 211 813 169,8
Tkibuli 397,2 126,9 506 135
Achalkalaki 260 65 252,9 63
Celkem 380,5 111,5 775 162,4

Zdroj: Labour Migration from Georgia. Tbilisi: IOM, 2003, str. 50.

Remitence pracovních imigrantů představují stále neprozkoumanou oblast, což 

platí o zemích SNS dvojnásob. Rusko si pomalu a jakoby proti své vůli zvyká na novou 

roli, kterou hraje (a hrát bude) v procesech ekonomické migrace, která je dnes 

v podstatě synonymem pro migraci mezinárodní. Zatím se Rusko staví kremitencím 

výhradně negativně a chápe je pouze jako odliv kapitálu ze země. Z prezentovaných 

výzkumů vyplývá, že imigranti posílají zpět do vlasti 30-40 % svého výdělku. Tento 

podíl bude určitě mnohem vyšší, neboť imigranti většinou udávají v dotaznících menší 

částky za mzdu a transfer, neboť se nechtějí přiznat к výdělkům. I tak ale část jejich 

příjmu zůstává v ruské ekonomice. Ruská vláda by tak sama měla mít zájem na 

dodržování ochrany práv imigrantů, měla by zvažovat jejich legalizaci a především 

zlepšit vymahatelnost zákonů v Rusku, aby zaměstnávání neregulérních imigrantů 

přestalo být tak výhodné, jako je tomu dnes.

4.4.2. Kavkazofobie v kontextu imigrace do Ruska

Nárůst migrantofobie souvisí v první řadě se zvýšeným přílivem imigrantů, ke 

kterému došlo v Rusku v devadesátých letech. Vitkovská i Zajončkovská tvrdí, že 

důležitou roli hrála změna charakteru migračních proudů, především snížení objemu 

nucené migrace a nárůst pracovní imigrace.117 Domnívám se však, že největší problém 

pro ruskou společnost představuje množství osob, které do Ruska přijíždí. Z hlediska 

struktury migračních proudů je nejvíce problematická neregulérní (nelegální) imigrace, 

ta se však týkala a týká i nucených migrantů.

117 Витковская, Г. Кавказские мигранты в России: оценка и факторы адаптации, отношение 
местного населения. In Кавказ-Россия, str. 39.
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Na několika místech v této práci jsem konstatovala, že Rusko zůstane 

pravděpodobně i nadále hlavní imigrační zemí regionu, a to především díky své 

ekonomické převaze a zároveň potřebě cizí pracovní síly. Podle demografické prognózy 

bude od roku 2015 úbytek obyvatelstva v produktivním věku činit ročně 1,5 milionu
118 o • • •osob. Růst xenofobiích a extremistických nálad ve společnosti ukazuje, že ruská 

společnost ani státní administrativa nebyly a stále nejsou na takovýto vývoj připraveny. 

Na politice ruského státu však nejvíce závisí, jakou podobu bude budoucí imigrace mít, 

zda převážně legální či neregulérní.

Migrantofobie se ve společnosti projevila zesílením negativních stereotypů 

souvisejících s obrazem imigranta a také v konkrétních násilnických projevech vůči 

imigrantům.119 Nej vyhraněnější negativní postoj zaujala ruská společnost vůči 

příslušníkům titulámích národů žijících na Kavkaze (Severním i Jižním), neboli, jak 

jsou často nazývaní, vůči „osobám kavkazského vzezření“. Množství osob přijíždějících 

do Ruska hraje i v tomto případě určitou roli, ale rozhodujícím faktorem je jednoznačně 

válka v Čečensku a s ní související události, především výbuchy obytných domů 

v Moskvě v září 1999 připisované čečenským teroristům, obsazení divadla na Dubrovce 

čečenským ozbrojeným komandem na podzim 2002 a obsazení školy v Beslanu v září 

2005. Ruský stát sice nemá jasnou koncepci imigrační politiky, zato má konkrétní 

představu boje proti terorismu, o čemž se snaží úspěšně přesvědčit i veřejnost. Tu tak 

ještě více utvrzuje v jejím negativním pohledu na imigranty a na Kavkazany především.

Nárůst kavkazofobie v posledních letech lze vysledovat i ze dvou dotazníkových 

šetření, která provedla Mezinárodní organizace pro práci vletech 1998 a 2002.120 

Výzkum z roku 1998 ukázal, že ke Kavkazanům pociťovalo negativní vztah 28 % 

obyvatel, zatímco к příslušníkům dalších neslovanských národů jen 9 % (Tabulka č. 

37). Dotazník byl otevřený, takže respondenti sami uváděli národnosti, ke kterým 

pociťovali negativní vztah. Jak je vidět, Rusové ani další slovanské národy nebyly

118 Население России 2002.
119 Витковская, Кавказские мигранты в России, str. 37.
120 Dotazníkové šetření 1998 bylo provedeno v 5 regionech Ruska (Voroněžská, Orlovská, Rostovská, 
Rjazaňská a Saratovská oblast) v termínu od října 1997 do dubna 1998. Bylo dotazováno 888 nucených 
migrantů, mezi nimi 78 Kavkazanů. Výzkum zahrnoval jak nucené migranty, kterým byl udělen jeden ze 
dvou statutů, tak i ty, kteří status nezískali, ale imigrovali ze stejných důvodů jako ti druzí. Paralelně byl 
proveden výzkum mezi 771 místními obyvateli o jejich vztahu k imigrantům. Tyto oblasti byly podle 
řešitelů vybrány pro ilustraci průměrných trendů a faktorů adaptace jak ruských nucených migrantů, tak 
Kavkazanů. Výzkum schválně nezahrnoval regiony s extrémně vysokým přílivem imigrantů (Stavropol 
nebo Krasnodar) nebo se specifickou migrační politikou (Moskva). Výzkum 2002 byl proveden v létě na 
podzim roku 2002 ve 4 regionech Ruska -  Nižněnovgorodské, Orenburské a Saratovské oblasti a v 
Udmurtii. Dotazováno bylo více než 1 000 osob. In Витковская, Г. Кавказские мигранты в России: оценка 
и факторы адаптации, отношение местного населения. In Кавказ-Россия, str. 11-12,41-42.
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vůbec zmiňovány. Největší podíl celkových negativních ohodnocení (48 %) byl patrný
191v Rostovské oblasti.

Tabulka č. 37: Dotaz na negativní postoje ruského obyvatelstva vůči imigrantům, 
podle národnosti, výběrové šetření z roku 1998, %

К imigrantům jakých 
národností máte negativní 

vztah?
К příslušníkům 

kavkazských národů
К příslušníkům dalších 
neslovanských národů

Spíše negativní než tolerantní 
vztah 17 5

Velmi negativní vztah 11 4
Negativní ohodnocení celkem 28 9
Zdroj: Витковская, Г. Кавказские мигранты в России: оценка и факторы адаптации, отношение местного 
населения. In Кавказ-Россия, str. 41.
Poznámka: Respondenti odpovídali na otázky, k imigrantům jakých národností mají pozitivní nebo tolerantní vztah, 
spíše negativní než tolerantní a velmi negativní. V tabulce jsou uvedeny pouze negativní ohodnocení k příslušníkům 
kavkazských národů a dalších neslovanských národů.

Výzkum z roku 2002 potvrdil, že obyvatelé vnímají tolerantní nebo pozitivní 

vztah ke Slovanům, hlavně k Rusům. Ve vztahu ke Kavkazanům jsou výrazně méně 

tolerantní (Tabulka č. 48). Na otázku, k jakým imigrantům máte spíše negativní než 

tolerantní vztah, uvedlo Kavkazany větší procento respondentů než v roce 1998 

(Tabulka č. 39, srovnej Tabulku č. 37). Na druhém místě se objevili Asiaté z SNS a 

Romové, tedy obyvatelé středoasijských států. V Orenburské oblasti je uvedl dokonce 

větší počet respondentů než Kavkazany. To je logické, neboť oblast hraničí 

s Kazachstánem, přes tuto hranici imigrují do Ruska nejen obyvatelé Kazachstánu, ale i 

dalších středoasijských republik. Ve všech oblastech zmínili respondenti častěji svůj 

negativní vztah k obyvatelům Střední Asie než k Čečencům. Když srovnáme odpovědi 

respondentů z roku 1998 a 2002 zjistíme, že zatímco v roce 1998 převažoval ve vztahu 

ke Kavkazanům podíl spíše negativního vztahu nad velmi negativním, v roce 2002 to už 

bylo opačně (Tabulka č. 40, srovnej Tabulku č. 37). Totéž platí i pro příslušníky 

středoasijských národů. Lze říci, že výzkumy potvrdily prudký nárůst kavkazofóbie a 

silný nárůst negativního chování vůči středoasijským národům.

121 Кавказ-Россия, str. 41.
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Tabulka č. 38: Dotaz na pozitivní nebo tolerantní postoje ruského obyvatelstva
vůči imigrantům, podle národnosti, výběrové šetření z roku 2002, %

Iževsk Nižní
Novgorod

Orenburg Saratov

Máte k imigrantům pozitivní nebo 
tolerantní vztah?
К některým 57 51 59 52
К žádným 13 18 21 19
Bez odpovědi 30 31 20 29
Celkem % 100 100 100 100
К imigrantům jakých národností 
máte pozitivní nebo tolerantní vztah?
Ke všem, nezávisle na národnosti 5 10 9 10
К dobrým lidem („kteří pracují a 
nekradou“) 8 0 3 0

Ke Slovanům, celkem 47 29 44 40
Z toho k Rusům 4 19 20 24
Ke Kavkazanům, celkem 17 9 6 4
К ostatním 6 6 4 15
Zdroj: Витковская, Г. Кавказские мигранты в России: оценка и факторы адаптации, отношение 
местного населения. In Кавказ-Россия, str. 42.

Tabulka č. 39: Dotaz na spíše negativní než tolerantní postoje ruského obyvatelstva 
vůči imigrantům, podle národnosti, výběrové šetření z roku 2002, %

Iževsk Nižní
Novgorod

Orenburg Saratov

К imigrantům jakých národností 
máte spíše negativní než tolerantní 
vztah?
К některým 50 37 49 31
К žádným 14 24 30 3
Bez odpovědi 36 39 21 66
Celkem % 100 100 100 100
Ke Kavkazanům, celkem 37 30 28 31
Z toho k Cečencům 6 4 12 3
К Asiatům z SNS, k Romům 19 6 34 8
К Číňanům, Korejcům, Vietnamcům 4 3 3 1
К Moldavanům 3 0 0 0
Zdroj: Витковская, Г. Кавказские мигранты в России: оценка и факторы адаптации, отношение 
местного населения. In Кавказ-Россия, str. 43.
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Tabulka č. 40: Dotaz na velmi negativní postoje ruského obyvatelstva vůči
imigrantům, podle národnosti, výběrové šetření z roku 2002, %

Iževsk Nižní
Novgorod

Orenburg Saratov

К imigrantům jakých národností 
máte velmi negativní vztah?
К některým 50 39 51 43
К žádným 24 28 32 31
Bez odpovědi 26 33 17 26
Celkem % 100 100 100 100
Ke Kavkazanům, celkem 43 32 44 42
Z toho k Čečencům 14 7 20 13
К Asiatům z SNS, k Romům 16 8 31 10
К Číňanům, Korejcům, Vietnamcům 1 1 1 1
К ostatním 1 5 4 1
Zdroj: Витковская, Г. Кавказские мигранты в России: оценка и факторы адаптации, отношение 
местного населения. In Кавказ-Россия, str. 43-44.

Uvedla jsem že hlavní příčinu silně negativního postoje vůči Kavkazanům 

připisuji událostem v Čečensku. Velmi negativně se k Čečencům staví 20 % 

respondentů v Orenburské oblasti, 14 % vlževsku,13 % v Saratovu a 7 % v Nižním 

Novgorodu. Podíl bude jistě ještě vyšší v Rostovské oblasti a v dalších regionech 

sousedících s republikami na Severním Kavkaze.

Tabulka č. 41: Dotaz na pozitivní postoje ruského obyvatelstva vůči nuceným 
migrantům, výběrové šetření z roku 1998, %

Vidíte ně jaké pozitivní faktory v přílivu nucených migrantů? %
Ano 38
Ne 30
Bez odpovědi 32
Celkem % 100
Jaké pozitivní faktory vidíte v přílivu nucených migrantů?
Pomáhají zlepšovat ekonomickou situaci.
Z toho:
Obnovili zpustlou půdu.
Postavili nebo opravili domy.
Obnovili provoz v továrnách nebo v hospodářství. 
Pomáhají místnímu obyvatelstvu.

24

13
12
6
2

Jdou dobrým příkladem místnímu obyvatelstvu. 15
Zlepšují demografickou situaci. 13
Zdroj: Витковская, Г. Кавказские мигранты в России: оценка и факторы 
адаптации, отношение местного населения. In Кавказ-Россия, str. 47. 
Upraveno autorkou.
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Podle výzkumu z roku 1998 vnímalo 38 % respondentů příliv nucených 

migrantů jako pozitivní (Tabulka č. 41). Oceňovali nucené migranty jako pracovníky, 

kteří pomáhají zlepšovat ekonomickou (24 %) a demografickou (13 %) situaci. Celých 

15 % respondentů ale uvedlo, že nucené migranty vnímá jako dobrý příklad pro místní 

obyvatelstvo, nešlo tedy o čistě ekonomické důvody. Tento výzkum potvrzuje 

domněnku Vitkovské, že je místní obyvatelstvo tolerantnější vůči nuceným migrantům. 

Přesto si myslím, že zde roli hraje i fakt, že byl tento výzkum proveden v roce 1998, 

tedy před začátkem druhé čečenské války, kdy postoje obyvatel nebyly ještě tak 

vyhraněné jako je tomu dnes.

Jiný obrázek už ukazuje výzkum provedený o čtyři roky později (Tabulka č. 42). 

Zde jasně převážil podíl negativních ohodnocení imigrantů na pozitivními. Je důležité 

zmínit, že tento průzkum již nebyl omezen pouze na nucené migranty, ale týkal se všech 

skupin imigrantů. Celých 80 % respondentů v Iževsku, 49 % v Nižním Novgorodu, 61 

% v Orenburgu a 58 % v Saratovu nevidí v přílivu imigrantů žádné pozitivní faktory. To 

je nárůst o 19 až 50 % oproti roku 1998. V jednotlivých regionech ohodnotilo příliv 

imigrantů pozitivně pouze 17 %, 43 %, 28 % a 17 % respondentů. Počet kladných 

ohodnocení se snížil o 10 až 21 %.

I zdůvodnění pozitivního náhledu na imigranty je však čistě pragmatické a 

převažují v něm ryze ekonomické motivy -  imigranti pracují tam, kde nechtějí pracovat 

místní, přivážejí levné zboží a potraviny, atd. Demografický faktor je zmiňován výrazně 

méně, prakticky žádný význam již místní obyvatelstvo nepřikládá tomu, že by imigranti 

šli dobrým příkladem či přinášeli etnickou a kulturní rozmanitost.

Negativní faktory přílivu imigrantů se shodují se stereotypy, jež jsou ve vztahu 

к imigrantům patrné ve všech sférách ruské společnosti, včetně té státní.122 Nejčastěji 

zmiňovaným stereotypem stereotyp imigranta kriminálníka. Tento obraz je Rusům stále 

potvrzován v médiích, která věnují alespoň jednu zprávu denně kriminální činnosti 

nejčastěji Kavkazanů, Tádžiků a Romů.123

Místní obyvatelé často zmiňují, že imigranti prodávají nekvalitní zboží a 

potraviny. Zajímavé je, že na druhém místě v pozitivním ohodnocení imigrantů se 

objevila formulace „Vozí do města levné zboží a potraviny.“ Na jedné straně se tedy 

obyvatelé pohoršují nad množstvím nekvalitního zboží, na druhé straně tuto aktivitu 

imigrantů vítají, což je patrné i z množství lidí, kteří nakupují na jejich trzích, ať už na

122 Кавказ-Россия, str. 48.
123 Tamtéž, str. 50.
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vesnici nebo ve velkých městech. Obyvatelům dále vadí nehygienický způsob života 

imigrantů a hrozba nemocí. Podle Vitkovské patří i tento faktor mezi stereotypy, neboť 

se jedná o hrozbu potencionální, žádné konkrétní případy se zatím neobjevily124.

Tabulka č. 42: Dotaz na pozitivní a negativní postoje ruského obyvatelstva vůči 
imigrantům, výběrové šetření z roku 2002, %

Iževsk Nižní
Novgorod

Orenburg Saratov

Vidíte nějaké pozitivní faktory v 
přílivu imigrantů?
Ne 80 49 61 58
Ano 17 43 28 17
Bez odpovědi 3 8 11 25
Celkem % 100 100 100 100
Jaké negativní faktory vidíte v přílivu 
imigrantů?
Zvyšuje se kvůli nim kriminalita. 55 68 61 41
Prodávají nekvalitní zboží a potraviny. 72 51 51 26
Žijí v nehygienických podmínkách a 
své nemoci přenášejí na místní 
obyvatele.

48 44 61 41

Morálně kazí naše obyvatelstvo. 23 38 27 24
Kvůli nim se zvyšují ceny za bydlení. 23 15 24 21
Obsazují pracovní místa, která 
potřebuje naše obyvatelstvo. 8 22 16 27

Snižují výši mezd, neboť souhlasí s tou 
nej nižší. 5 17 27 11

Jiné 8 6 15 6
Jaké pozitivní faktory vidíte v přílivu 
imigrantů?
Pracují tam, kde nechtějí pracovat 
místní. 5 19 21 17

Přivážejí do města levné zboží a 
potraviny. 8 17 5 8

Levně a kvalitně opravují byty, staví 
domy a chaty. 3 2 11 8

Zlepšují demografickou situaci. 1 8 2 4
Přinášejí etnickou a kulturní 
rozmanitost. 1 3 3 6

Jsou dobrým příkladem kulturního 
chování. 0 0 0 1

Jiné 3 1 4 4
Zdroj: Витковская, Г. Кавказские мигранты в России: оценка и факторы адаптации, отношение местного 
населения. In Кавказ-Россия, str. 48-49. Upraveno autorkou.

124 Rozhovor s Galinou Vitkovskou, 18.11.2005, archiv autorky.
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Místní obyvatelé taktéž obviňují imigranty z toho, že „morálně kazí jejich 

obyvatelstvo“. Podobně jako Vitkovská se domnívám, že tato odpověď se vztahuje 

konkrétně na kavkazské národy a může být jednou z nej důležitějších příčin negativního 

přístupu к nim. Kavkazané jsou typičtí svou extrovertní formou chování, na rozdíl třeba 

od Číňanů nebo Vietnamců. Ti tráví volný čas většinou v rodinném kruhu mezi svou 

komunitou, na veřejnosti se chovají spíše zdrženlivě a introvertně. Na počátku 

devadesátých let byli i oni vystavováni nejrůznějším policejním kontrolám na 

ubytovnách, ale většinová společnost к nim nikdy nepojala výrazně negativní postoj, jak 

dokazují i dotazníková šetření. Kavkazané také tráví volný čas mezi svými krajany, ale 

velmi často na veřejnosti, kde se projevují hlasitým, extrovertním způsobem. Z pohledu 

Rusů se к nim i к ruským ženám chovají neuctivě.

Chování Kavkazanů charakterizuje Vitkovská jako „všechno nebo nic“.125 

Vysvětluje to na příkladu arménských uprchlíků z Baku. Když dorazili na počátku 

devadesátých let do Ruska, chtěli si zachovat životní standart, který měli na Jižním 

Kavkaze, a trvali na tom, že musí být ubytováni v Moskvě. Když jim to úředníci 

nechtěli dovolit, zamkli se na ubytovnách a neopustili je, dokud je neposlali do Moskvy. 

Takové chování zákonitě vyvolalo konflikt s místní společností, která se tak už i 

к bakinským Arménům začala chovat nevraživě, přestože se jednalo o nucené migranty 

a za normálních okolností by se к nim obyvatelé chovali s určitým pochopením. Zvlášť 

ostře vynikl tento způsob chování ve srovnání s ruskými imigranty ze Střední Asie.

Teprve na dalších místech negativních ohodnocení se v průzkumu objevují 

reálné problémy, které obyvatelstvu plynou z přítomnosti imigrantů: zvyšování cen za 

bydlení, obsazování pracovních míst a snižování výše mezd. To jen potvrzuje, jak velký 

vliv na společnost mají média, která přinášejí výstražné a nepodložené informace. 

„Potencionální hrozby“ skutečně zaujaly první čtyři místa mezi negativními faktory.

Oproti jiným dotazníkovým šetřením je zde také patrné nízké procento osob, 

které neodpověděly (s výjimkou Saratova). Zatímco v roce 1998 se odpovědi zřekla 

třetina respondentů, v roce 2002 to bylo 3 %, 8 %, 11 % a 25 % pro jednotlivé oblasti. 

Můžeme z toho vyvodit, že otázka imigrace je dnes pro ruské obyvatele daleko 

palčivější, než tomu bylo na konci devadesátých let. Pro ruskou společnost představuje 

problém, ke kterému se chtějí vyjadřovat a na který mají vyhraněný názor.

125 Rozhovor s Galinou Vitkovskou, 18.11.2005, archiv autorky.
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Na závěr shrnuje Vitkovská nej důležitější příčiny migrantofobie/kavkazofobie 

tak, jak vyplývají z dotazníkových šetření126: za prvé se jedná o stereotypy, které často 

slouží určitým politickým zájmům a které vydatně podporují média. Příkladem může 

být obraz imigranta kriminálníka. Za druhé se jedná o stereotypy, které sice vyplývají 

z osobní zkušenosti obyvatel, ale tyto zkušenosti jsou již dopředu ovlivněny zkreslenou 

představou. Osobní zkušenost pak vlastně jen potvrdí špatný obraz. Obyvatelé jsou 

např. přesvědčeni, že naprostá většina imigrantů jsou prodejci a trhovci, přitom v této 

oblasti pracuje jen třetina z nich. S imigranty se však nej častěji setkávají na tržištích 

nebo na ulicích, a tak se jen potvrdí jejich představa o „trhovcích“. Tyto dvě skupiny 

stereotypů hrají určující roli ve vztahu к imigrantům a převážně ke Kavkazanům.127

Třetím důvodem pro kavkazofobii jsou popsané odlišnosti v chování místního 

obyvatelstva a imigrantů, které neznamenají pouhou kulturní odlišnost, ale projevují se 

ve vztahu Kavkazanů ke státu, jeho obyvatelstvu, ke společenským pravidlům a 

hodnotám. Analogickým příkladem může být vztah Čechů a Romů.

Jako další příčinu lze nazvat spojitost s politikou vůči pracovním imigrantům. 

Důsledkem ruské migrační politiky je zvyšující se počet neregulérních imigrantů, neboť 

je to za stávající situace výhodné jak pro státní úředníky a policii, tak i pro 

zaměstnavatele. Dotazníkové šetření mezi zaměstnavateli podniků a firem v Rostovské
•  128 '  ooblasti ukázalo, že 68 % respondentů zaměstnává neregulérní imigranty proto, že jim 

méně platí, 48 % z důvodu neplacení daní, 44 % proto, že jim nemusí platit zdravotní a 

sociální pojištění a 40 % ví, že budou zvládat i těžké práce.129 Pouhých 28 % najímá 

neregulérní imigranty proto, že je byrokraticky náročné získat licenci na zaměstnávání 

cizinců.

Při takto prováděné politice pak skutečně někdy neregulérní imigranti 

představují na trhu práce konkurenci pro místní obyvatele, především díky tomu, že jsou 

ochotni pracovat za nižší mzdy. I v tomto případě docházím к závěru, že ke zvýšení 

tolerance v Rusku je třeba změnit migrační politiku vůči (neregulérním) imigrantům a 

pravidla nastavit tak, aby přestal být jejich pobyt a pracovní činnost výhodnější, než 

kdyby měli právní status a byli zaměstnáváni legálně.

126 Кавказ-Россия, str. 52-53.
127 Tamtéž.
128 Dotazník byl součástí výzkumu o neregulérní migraci, který provedla Mezinárodní organizace práce 
v Moskvě v letech 2001-2002.
129 Кавказ-Россия, str. 53.
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Závěr
Ruská migrační politika se po rozpadu sovětského státu zformovala podle 

dichotomického modelu nucené a dobrovolné migrace; toto rozdělení však přizpůsobila 

svým potřebám. Důvodem byla politika vůči etnických Rusům žijícím mimo RF a 

bývalým sovětským spoluobčanům. Tuto migraci chápali ruští odborníci i vláda 

normativně jako nucenou. Migrační politika se postupně měnila s ohledem na změnu 

postoje ruské vlády vůči „blízkému zahraničí“, upřednostňování bezpečnostního 

hlediska a s ohledem na nedostatek finančních prostředků pro realizaci migračních 

programů. Na tyto faktory „doplatily“ i skupiny obyvatel, kvůli nimž byl celý migrační 

režim takto zformován -  etničtí Rusové v zahraničí a bývalí spoluobčané 

z postsovětských republik.

Domnívám se, že důvodem je odlišnost postsovětských a sovětských migračních 

procesů. Ovšem jiná než naznačují ruští odborníci. Hlavní příčina tkví ve změně 

politického režimu a v přechodu od totalitního státu ke státu se svobodným trhem. 

Postsovětská migrace devadesátých let je migrací ekonomickou, nikoliv nucenou. 

Nejpalčivějším problémem Ruska stejně jako evropských zemí je dnes ekonomická 

neregulérní migrace. Rusko se pochopitelně snaží tuto migraci kontrolovat a používá 

к tomu různá regulační opatření jako jsou registrace, pracovní povolení či kvóty. 

Koncepce migrační politiky ani legislativní akty však neodráží žádnou dlouhodobou 

politickou linii, ale vyznačují se rozporuplností a netransparentností. Tento špatný 

migrační režim vede ke snížení právní ochrany pracovních imigrantů, kteří se ve většině 

nacházejí v právního limbu. Základním rysem ruské migrační politiky tak zůstává 

především její nekoherence.

Ruská zkušenost zrcadlí ještě jeden důležitý rys současného vývoje v oblasti 

migračních procesů. Vlivem rozmachu ekonomické (neregulérní) migrace dochází ke 

snižování právní ochrany pro všechny imigranty včetně uprchlíků. Problémem pro 

přijímací země je především množství osob, které přicházejí, a odpovědnost, která 

z toho pro vládu takové země vyplývá. Roli určitě hraje i fakt, že řada imigrantů žádá o 

status uprchlíka jen z toho důvodu, aby se v zemi mohla usadit. Všechny tyto faktory 

negativně ovlivňují vztah státu i společnosti к uprchlíkům. Stát následně zužuje definici 

uprchlíka a vytváří vlastní uprchlickou legislativu, která potlačuje politická práva 

uprchlíků garantovaná Úmluvami.
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Nemělo by přitom jít o umělé oživování rozdělení migrace na nucenou a 

dobrovolnou, ale ani o relativizování práv zakotvených Úmluvami. Úvahy o nových 

teoriích mezinárodní migrace by určitě měly vzít v úvahu proměnu migračních procesů 

a existenci skupiny imigrantů, kteří by se nejlépe dali označit jako ekonomičtí nucení 

migranti. Takto pojímaná migrace by však byla logicky chápána jako primárně sociální 

problém a existuje oprávněná obava, že by státy nebyly připraveny odpovědnost za tyto 

migranty převzít. To se jasně ukázalo na vztahu ruské vlády к nuceným přesídlencům.

Vývoj ruské migrační politiky byl představen na příkladu imigrace ze států 

Jižního Kavkazu do Ruska. Příslušníci těchto států tvořili již před rokem 1989 početné 

diaspory v Rusku a byli schopni se uplatnit v tamních sférách pracovní činnosti. Po roce 

1989 došlo к velkému pohybu obyvatel směrem do Ruska, který byl vyvolán především 

etnickými a ozbrojenými konflikty a složitou socioekonomickou situací v regionu; tito 

migranti byli většinou ekonomickými nucenými migranty. Objem migrace dosáhl 

maxima v roce 1994 a od té doby se postupně snižuje. Během devadesátých let se téměř 

vyčerpala emigrace etnických Rusů z regionu a vzrostl podíl příslušníků 

jihokavkazských titulámích národností na migračním přírůstku Ruska.

Rusko zasahovalo do etnických konfliktů na Jižním Kavkaze a svým postojem 

diverzifikovalo jihokavkazskou imigraci podle politických potřeb. Nejen otázka 

sociální, ale i otázky etnické a národnostní ustoupily politickým zájmům, což lze 

nejlépe ilustrovat na problematice udělování ruského občanství obyvatelům Gruzie 

v momentě, kdy se vlastní ruská legislativa pro získání občanství i pro bývalé 

spoluobčany zpřísňuje, nebo na politickém rozhodnutí neudělovat status uprchlíka 

Gruzínům z Abcházie.

Příslušníci jihokavkazských národů se zapojili do ekonomických procesů 

migrace již na počátku devadesátých let a představují dnes podle odhadů necelou třetinu 

všech neregulérních pracovních imigrantů v Rusku. Jejich remitence pomáhají zlepšovat 

životní úroveň nejen vlastních rodin v zemi původu, ale ovlivňují i tamní ekonomiku. 

Významnou roli ve všech fázích migračního procesu hrají migrační sítě příslušníků 

diaspory, příbuzných a známých. Tyto sítě neplní však jen pozitivní úlohu pomoci 

„novým“ imigrantům, ale podporují současný status quo nezákonné a nucené pracovní 

činnosti většiny imigrantů. Hlavní problém tohoto způsobu zaměstnávání však spočívá 

v jeho institucionalizaci, která byla umožněna všudypřítomnou korupcí a absencí právní
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ochrany imigrantů. V současné době je třeba hlavně zlepšit vymahatelnost zákonů, aby 

zaměstnávání neregulérních imigrantů nebylo tak výhodné, jako je tomu dnes.

Imigranti z Jižního Kavkazu přijíždějí dnes do Ruska především krátkodobě za 

prací. Jedním z rozhodujících důvodů, proč pro ně přestalo být Rusko atraktivní 

z hlediska dlouhodobého pobytu, jsou netolerantní postoje ruské vlády i společnosti 

vůči Kavkazanům. Zásadní vliv na formování názoru ruské společnosti měla v tomto 

smyslu válka v Čečensku, výbuchy obytných domů v Moskvě a útoky připisované 

čečenským ozbrojencům. Na základě výzkumů představených v této práci lze 

konstatovat, že ve společnosti funguje především dichotomie Slovan -  Neslovan a že se 

kromě Kavkazanů obětí extremistických nálad ve společnosti nejčastěji stávají Tádžici a 

další etnika ze Střední Asie.

Kavkazofobie je etnicky zaměřeným projevem migrantofobie, tedy projevem 

extremismu a xenofobie vůči imigrantům. Domnívám se, že důvodem pro nárůst těchto 

nálad v ruské společnosti v devadesátých letech je hlavně spojení přílivu velkého 

množství imigrantů se složitou ekonomickou situací samotného Ruska a nesystémovostí 

ruské migrační politiky. Objemy neregulérní imigrace jsou dnes skutečně obrovské, ale 

silná je i potřeba pracovních imigrantů v Rusku. Pracovní imigranti dali již v minulosti 

najevo, že pokud se jim nabídne možnost legalizace jejich pobytu, jsou připraveni ji 

využít. Zatím však není jasné, jaký model vztahu к imigrantům а к imigraci celkově 

ruská vláda zvolí. Lze se domnívat, že dokud se bude ruská migrační politika vyvíjet 

tímto způsobem, postoj ruské společnosti к imigrantům se nezmění.
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Summary

The Master Thesis Russian Migration Policy Development: Immigration from the South 

Caucasian States to Russia (1992-2002) seeks to analyze the development of the 

Russian migration policy since the disintegration of the USSR and demonstrate its 

impact on immigration processes from the South Caucasian States (Georgia, Armenia 

and Azerbaijan) to Russia. It is argued that the Post-Soviet experience in the field of 

migration could significantly enrich the debate on international migration

Most importantly, it clearly shows the false dichotomy between forced and voluntary 

migration. When forming the migration regime, Russia established a position against 

ethnic Russians living outside of the Russian Federation as well as former Soviet 

citizens in an effort to distinguish them from other international migrants. As a result, 

Russia formed the migration regime on the forced-voluntary model but described all 

migrations in the Post-Soviet region as forced and presented the above mentioned group 

with a special forced migration status applicable only to migrants with Russian 

citizenship. This model violated the principle of international standards by introducing a 

dichotomy between forced migrants with or without the status of Russian citizenship. 

This policy was intended to help ethnic Russians to resettle in Russia and to keep the 

borders within the Commonwealth of Independent States (CIS) open.

This policy changed rapidly as security began to play a prominent role in the national 

agenda. Due to the securitizing of migration processes and lack of financial resources, 

the Russian Government strengthened immigration controls and made the fight against 

illegal migration its primary goal. This shift also affected ethnic Russians and former 

Soviet citizens in other CIS Republics.

After 1989 both ethnic Russians and titular nations from the South Caucasian Region 

fled to Russia because of ethnic conflicts and the desperate socioeconomic situation. 

Russia served an active role in the conflicts and diversified South Caucasian migrants 

due to its own political inclinations. South Caucasian immigration became mostly 

irregular economic migration in the 1990s as was also the case in other CIS countries. 

Enormous irregular immigration flows and most notably the war in Chechnya, gave rise 

to a phenomenon labeled Caucasophobia, which describes an extremist and xenophobic 

attitude towards Caucasian immigrants in Russia. It is argued that this is also a result of
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the current Russian migration policy, which is unsystematic and incoherent.

Thus, Russia serves as an example as to how a relatively liberal migration regime can 

change and securitize. While this type of development has occurred in other countries 

(e.g. European), only in Russia has the entire process of a re-appropriation of migration 

policy taken place within ten years, which makes the intricacies of this process far more 

visible and noteworthy for analysis. This development is clearly illustrated through the 

example of the South Caucasian States since these states reflect important migration 

flows and features from the 1990s.
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