Abstrakt
Tato diplomová práce se nazývá "Sekuritizace imigrace. Zhodnocení míry sekuritizace
imigrace v německých politických projevech v návaznosti na evropskou uprchlickou krizi v
roce 2015" a jejím hlavním cílem je zhodnocení vlivu, který měla evropská uprchlická krize v
roce 2015 na německé politické projevy ve vztahu k imigraci a azylu. Vzhledem k tomu, že se
imigrace stala jednou z nejvýznamnějších bezpečnostních hrozeb v období po studené válce,
jeví se jako pravděpodobné, že nebývale vysoké počty žádostí o azyl v letech 2015 a 2016
spustily vlnu sekuritizace v Německu. Tento názor je v souvislosti s rostoucí popularitou
antiislamismu dále posilován krajně pravicovým hnutím PEGIDA a také pravicovou
populistickou stranou AfD. Nicméně, vřelé přivítání uprchlíků německým obyvatelstvem, což
získalo pozornost po celém světě, zpochybnilo tuto tezi sekuritizace, protože se předpokládá,
že politické projevy směřují k naplňování vůle lidu. Co se týče imigrace a azylu, je možné z
této perspektivy rozčlenit politické projevy v návaznosti na evropskou uprchlickou krizi v
roce 2015 na ty, které vycházejí ze strachu (sekuritizační projevy), a ty, které vycházejí z
optimismu (humanitární projevy). Provedením analýzy projevů došlo k identifikaci
kontextualizovaných ústních projevů a jednání na základě generické struktury Holgera
Stritzela tak, aby bylo možné určit to, zda politické projevy byly sledující převážně
sekuritizační nebo humanitární cíle. Primární zdroje pro analýzu projevů byly tvořeny
parlamentními debatami v německém Spolkovém sněmu mezi srpnem 2015 a únorem 2016
kvůli tomu, že dostupná literatura věnovala většinu pozornosti projevům v médiích a zároveň
opomíjela politické projevy v parlamentu. Výsledky analýzy potvrzují fragmentaci politické
debaty týkající se azylu a imigrace. Na jednu stranu byli původci většiny identifikovaných
ústních projevů a jednání političtí zástupci politické opozice, kteří vehementně podporovali
imigraci a azyl. Nejčastěji se opozice zabývala specifickými vládními opatřeními nebo
absencí specifických opatření jako potencionální hrozbou pro blahobyt uprchlíků. Na druhou
stranu za ústními projevy a jednáními, které popisovaly určité skupiny uprchlíků jako
nebezpečí, byly zejména zástupci frakce CDU/CSU. Tyto projevy byly často namířeny proti
žadatelům o azyl, o kterých převažovalo přesvědčení, že migrací sledují čistě ekonomické
zájmy.
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