
CO JE M IGRACE? Dopady migrace vždy závisí na okolnostech.

Většina migrantů (asi 70 %) 
míří do oblastí ve svém 
bezprostředním okolí.
Ve většině případů lidé míří 
ze zemí s nižšími příjmy do 
zemí s vyššími příjmy. Velká 
část obyvatel ze zemí 
s nejnižšími příjmy si nemůže 
migraci dovolit.

Na vzestupu jsou různé formy krátkodobé 
mobility – od sezónního zaměstnání po lifestylovou 
migraci (např. stěhování seniorů za teplem).

Migrace související s individuální volbou člověka: 
výdělek v zahraničí, hledání lepšího života, život 
s rodinnými příslušníky, studium nebo poznávání světa.

K migraci dochází, protože 
dotyční nemají jinou 
možnost – např. kvůli 
politickému pronásledování, 
válce nebo mučení.

Nucení migranti tvoří 
méně než 10 % všech 
migrantů, ale jejich podíl 
se neustále zvyšuje.

Migrace je dostupnější pro občany zemí s 
vyššími příjmy než pro občany zemí 
s nižšími příjmy.

V rámci Evropské unie nemusí lidé na hranicích 
předkládat svůj cestovní pas, zatímco třeba pro 
osoby s iráckým nebo marockým pasem může 
být získání evropského víza obtížné.

Pohyb osob z místa 
jejich obvyklého 
bydliště a přes 
mezinárodní hranici do 
země, jejímiž nejsou 
státními příslušníky.

Pohyb mezi regiony 
v rámci jedné země. 
Vnitřní (tj. vnitrostátní) 
migrace je 
několikanásobně častější 
než migrace mezinárodní.

Mezinárodní migranti vytvářejí asi jednu 
desetinu světového HDP, což je na 
osobu přibližně třikrát více než u lidí, 
kteří nejsou migranty.

Atraktivní cílové země využívají vízovou 
politiku k tomu, aby motivovaly autoritářské 
režimy ke spolupráci: „Dodržujte lidská práva, 
nebo ztratíte nárok cestovat do naší země.“

Autoritářské státy využívají svého postavení tranzitních 
zemí pro nelegální migraci k tomu, aby jiným zemím vnutily 
své podmínky: „Uzavřete s námi zbrojní kontrakt, nebo 
z našich přístavů opět vyplují lodě plné uprchlíků.“

V důsledku emigrace 
klesá počet obyvatel, 
což má negativní dopad 
nejen na hospodářství 
země, ale i na ochotu 
zbývajících obyvatel 
zůstat.

Odchod části 
populace znamená 
více pracovních 
příležitostí pro ty, 
kdo zůstanou, 
a menší sociální 
výdaje pro stát.

Pro 
migranta 
je migrace 
zlomovou 
událostí.

Pro přijímající zemi 
znamená diverzifikaci 
obyvatelstva a příchod 
další pracovní síly 
a spotřebitelů. Přináší 
kulturní obohacení a nové 
kontakty, ale i potenciální 
střety ve společnosti.

V místních 
obyvatelích
mohou 
přistěhovalci 
vyvolávat 
rozporuplné 
pocity.

Pro zemi původu   může být migrace 
problémem i příležitostí.

MIGRACE NEN Í  AN I  DOBRÁ,  AN I  ŠPATNÁ,  záv is í  na okolnostech .

M IGRACE JAKO NÁSTROJ K DOSAŽEN Í  POL IT ICKÝCH C ÍLŮ
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SPOLEČNOST I  EKONOMIKU
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KDO JSOU MIGRANTI?
PROČ JE MIGRACE DŮLEŽITÁ?

Migrace je jevem s mnoha aspekty: není ani špatná, ani dobrá.
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Infografika o migraci byla vypracována v rámci projektu „Shared journeys“ (Sdílené cesty) spolufinancovaného Evropskou komisí a Estonským 
centrem pro mezinárodní rozvoj (EstDev). Materiál vznikl za finanční podpory Evropské komise. Za obsah materiálu nese odpovědnost organizace 

Člověk v tísni, o.p.s. Informace zde uvedené nejsou oficiálním stanoviskem Evropské unie.


