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Migrace má smysl pokud dochází k 
integraci, inklusi 



Sociální isolace,  
ztráta citových vazeb 

  moderní forma mučení 

• Sociální isolace a ztráta kořenů z důvodů (válek, 
ekonom probl., přírodních katastroch, politického tlaku 
a porušování lidských práv...) je moderní forma 
traumatizování a mučení.  

 

• Produktem-dislokovaný jedinec v riziku rozvoje 
patolog. chování jako obran. mech. (copy mech.) uvnitř 
společnosti, která vytváří tento   

• “globální experiment sociální isolace“.  
 

The Globalisation Of Addiction: A Study In Poverty Of The Spirit" by Bruce 
K. Alexander 



Fragmentování globální společnosti 

• Historicky, ekonomicky, politicky sociálně společnost 
směřuje k akceleraci migrace, větší fragmentaci 
společnosti a dynamice v důsledku konsekvencí 
výrazného růstu některých společností vs. chudoby, 
stagnace, válek.  

 

• Výsledek této fragmentace vede k zvýšení migračních 
vln a prohloubení diversity se všemi důsledky.  

  

• Zaplavování migranty v urč. státech vede ke globálních 
sociálním, zdravotním, ekonomickým změnám.  



Změny v dynamice 

 společnosti 

 

• Tito lidé hledaji, sociální a ekonomickou satisfakci, žít v 
bezpečnějí, bohatší, vyspělejší společnosti. 

 
• Positivní faktory – diversita, sociálně ekonomický růst, kulturní 

obohacení, senzitivita... 

  

• Rizikové faktory-souvislost s X riziky“ isolace, nové formy kriminality, 
černého trhu, nezákonného prodeje drog a dalších  komodit., 
prostituce a zdravotních rizik, zvyšení drobné kriminality.  

 



 

 

 

   Dialog: od segregace       integraci       inklusi 

• Dialog mezi zeměmi, jak řešit problematiku migrace a 
minorit vyžaduje komplexně analyzovat minulost a 
současnost, positivní a rizikové aspekty a zaměřit se na 
spektrum rozvíjení strategií na globální, národní, 
regionální úrovni se zaměřením na inlusivní intervence v 
budoucnosti. 

 



Migranti v ČR 
• ČR – rozdílný historický, hodnotový kontext. 

migranti jsou integrovanou částí  pracovní síly  (ČR 4%, EU 
6%), (pravděpodobně s nižšími pracovními dovednostmi, 
kvalifikací)  

přichází hl. z býv. komunistických zemí (rusky mluvící, 
Vietnam), Balkánské země, zvyšuje se množstí osob z 
Nigerie aj. spojovaných s drog. nezakonným obchodem. 

 

Sociálně neintegrovaní se stanou snadnou součástí 
kriminálních aktivit.  

 



Legislativa a globální souvislosti 

• Schengenská smlouva (1990) 

• Arabské jaro (od 2010) 

 

 

• Catania mayor calls for EU help with migrants  

• https://www.youtube.com/watch?v=nLQeiil8w3k#t=24 

 

• Schengenská dohoda je revidována kvůli ilegálním 
migrantům z Afriky, Asie přes Italii, Řecko... 

https://www.youtube.com/watch?v=nLQeiil8w3k#t=24
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Pohled z ital. námořní helikoptéry- migranti ze Syrie a 
Afriky, směřující do Evropy. 
Photo by Massimo Sestini. 



© Netzwerk Migration in Europa e.V. 



Migranti od jihu 
Množství migrantů přijíždějící na jih Italie se výrazně 
zvýšilo od Arabského jara v 2011. Většina pochází z Afriky, 
Sev Africa, střední východ, centrální Asie.  

 

Podle Amnesty International, 63 % přijížděli ilegálně po 
moři v  2013,   

pochází hlavně z Eritrea, Syria, Afghanistan, Somalia 

 – ze zemí, kde je násilí a zneužívání lidských práv. 

 

 



Globální lhostejnost 



 
 
Ztráta sociální integrace je dislocace 
(dislocation) 
 

 

• O těchto lidech je třeba uvažovat v kontextu problematiky 
traumatu a transgeneračnícho přenostu traumatu, (PTSP) a 
konsekvencí v sociálně zdravotních oblastech a kriminality. 

 

• Sociálně edukační oblast profesionálů je částí procesu 
integrace, inkuse  migrantů. Tento proces by  měl  být založen 
na strategii  humanitárních a léčebných intervencí. 

• http://www.amazon.com/Healing-Soul-Wound-Multicultural-
Foundations/dp/0807746894#reader_0807746894 

• http://www.amazon.com/The-Globalization-Addiction-Poverty-
Spirit/dp/0199588716 
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Evropský výbor pro zabránění mučení (CPT) 
a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání 
 • CPT byl ustaven “Evropskou úmluvou o prevenci 

mučení a nelidského nebo ponižujícího zacházení či 
trestů“  Rady Evropy, jež vstoupila v platnost v roce 
1989. 

•     Vychází ze článku 3 Evropské úmluvy o lidských 
právech, jenž stanoví, že “nikdo nebude vystaven 
mučení nebo nelidskému či ponižujícímu zacházení 
nebo trestu”. 

•     CPT není orgánem vyšetřování, představuje však 
mimosoudní preventivní aparát k ochraně osob zbavených 
svobody před mučením a dalšími formami špatného 
zacházení. Tímto způsobem doplňuje působení Evropského 
soudu pro lidská práva. 

Viz. http://www.cpt.coe.int/en/about.htm 

 

 



Prevence špatného zacházení s osobami 
zbavenými svobody v Evropě 
 

• CPT organizuje návštěvy zařízení, kde jsou umístěné 
osoby zbavené svobody a kontroluje, jak se s nimi 
zachází. Mezi tato místa patří věznice, nápravná zařízení 
pro mladistvé, policejní stanice, záchytná střediska pro 
přistěhovalce, psychiatrické léčebny, ústavy sociální péče 
atd. 

•  
Delegace CPT mají do detenčních zařízením neomezený 
přístup a aktéž neomezené právo se v nich pohybovat 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Detenční centrum utečenců a migrantů v Lampedusa, Italy  © UNHCR, 2007 
 
 



Italský model sociální protekce je založen na 
rodinné prosperitě, soudržnosti a ochraně 

• Přístup Itálie k migrantům je otevřený,  vysoce humanitní, 
na 1. místě je záchrana života, zdraví a bezpečnost. 

 

• Touha po nadějnějším životě,  po sociální a ekonomické 
spokojenosti, bezpečí vede k migraci mladých lidí (závislých 
vs. nezávislých), kteří tvoří masový produkt globální 
současné společnosti.  

• Tyto pohyby a cesty lidí naráží na bariéry legislativy, 
kulturních hodnot každé země, historické paměti 
společnosti... 

•  Země s „s otevřenámi dveřmi“čelí mnoha problémům s 
migranty v oblasti integrace, inkluse, kultury a historie, 
legislativy.  



EU strategie týkající se migrantů 
• Několik Evropských zemí obrací strategie „mainstream“  

integrace směrem dostat lidi s migračním pozadím do 
programů založených na jejich potřebách, tzn. programy 
a politiky cílené na  populaci, komunity, kde se migranti 
vyskytují a posílit integrační snahy.  

 

• V současnosti se veřejné zdroje snižují ve všech 
oblastech, tzn.,  že  na rozhodovacích úrovních budou 
tvořeny nové strategie, intervence, které budou reagovat 
na potřeby migrantů a komunity.  

• Snaha o efektivní změny na národní, regionalní a 
zejména na lokalní úrovni: směrem k posílení 
humanity s prioritou vzájemného porozumění a 
dialogu, podporující integraci a inklusi.  



Děkuji za pozornost 


