
H ISTOR IE  M IGRACE

Je jisté, že i v budoucnu povede většina 
obyvatel světa usedlý způsob života, ale 
vždy se najdou lidé, kteří budou ochotni 
kvůli vyhlídkám na lepší život podstoupit 

riziko spojené s migrací.

MIGRACE A STAROVĚKÉ 
C IV IL IZACE

M IGRACE JAKO PRŮVODN Í  JEV VÁLEK
 A PŘ ÍRODN ÍCH KATASTROF

V MODERN Í  DOBĚ M IGRACE 
PROPOJUJE SVĚT

KOLON IZACE 
A OTROCTVÍ

PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE .
SKUTEČNÝ VĚK M IGRACE

VYTVÁŘEN Í  SVĚTA 
S  HRAN ICEM I

PO 2 .  SVĚTOVÉ 
VÁLCE

21 .  STOLET Í ÉRA MOB IL ITY
BUDOUCNOST M IGRACE

Před 200 000 lety 
se v Africe objevil 
moderní člověk.

Před 65 000 
lety přišli lidé 

na Blízký 
východ.

Před 55 000 lety 
do Evropy

Před 
45 000 
lety do 

AsiePřed 40 000 
lety do Austrálie

Před 10 000 
až 15 000 

lety lidé 
dorazili do 
Ameriky.

Migranti s sebou 
přinášeli nové 

poznatky.

8 000 až 5 000 př. n. l. – 
vznik zemědělství 

a usedlých společenství.

Vyvinuly se první 
civilizace.

Rostoucí města 
přilákala nové aktivní 

obyvatele.

MIGRACE V DÁVNÝCH 
DOBÁCH

Ve 4. století Hunové 
migrovali ze Střední Asie do 

východní Evropy.

Tamní germánské 
a slovanské kmeny byly 

nuceny přesunout se jinam.

Některé z nich vpadly do 
oblastí patřících k Římské 

říši.

Následoval pád Římské 
říše a temné období 
raného středověku.

Velké průzkumné výpravy otevřely 
nové migrační trasy.

Migrace Evropanů do Střední Ameriky vedla 
k invazím, šíření infekčních nemocí a pádu 

domorodých civilizací.

Od 16. do 19. století byli z Afriky do 
Ameriky přepravováni otroci.

Populační růst v Evropě 
a Číně v 19. století

Nedostatek 
půdy 

a potravin

Migrace se stala 
dostupnější.

Migrace do Nového světa. Amerika 
přijímala migranty jako pracovní sílu.

Před první světovou válkou nebyla migrace 
příliš omezována. Teprve za války byly 

v Evropě zavedeny pasy.

Na začátku 20. století byla omezována 
imigrace „rasově nevhodných“ osob.

V roce 1924 zakázaly USA imigraci z Asie 
a omezily imigraci z východní Evropy.

175 
milionů 

vysídlených 
osob

Vysoký 
hospodářský růst 

a nedostatek 
pracovní síly 

v Evropě a USA.

Programy 
pracovní migrace 
v USA, programy 
pro gastarbeitery 

v Evropě.

Vysoká poptávka 
po zahraničních 

pracovnících 
vedla 

k prodlužování 
jejich pobytových 

povolení.

Pracovní migrace byla 
zastavena, ale počet 
příchozích neklesal, 

lidé přicházeli v rámci 
slučování rodin.

Evropa se stala 
více 

multikulturní.

Pád železné opony zvýšil 
mobilitu mezi Východem 

a Západem.

Globálně 
převažuje 

migrace z jihu na 
sever.

Většina migrantů zůstává 
blízko svých původních domovů.

Díky internetu, globálnímu podnikání, 
nízkonákladovým leteckým 

společnostem atd. jsou lidé mobilnější.

Lidé mění zemi svého bydliště, ale 
zůstávají v úzkém kontaktu se svou 

vlastí.

Možný 
scénář Mnoho lidí bude migrovat kvůli válkám, 

konfliktům, změnám klimatu 
a nerovnosti.

Jejich příchod bude monitorován 
a omezován pomocí technologií.

Kvalifikovaní migranti 
budou moci cestovat bez 

omezení.

V Evropě je potřeba pracovní 
síla, ale tato potřeba se může 

v důsledku automatizace snížit.

Kolem roku 2050 může 
světová populace začít 

klesat.

Kryštof 
Kolumbus

Vasco da Gama

Fernão de Magalhães

S příchodem 
hospodářské krize 

se migrační politika 
stala více 

restriktivní.

Svým způsobem je celá historie lidstva příběhem migrace.

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.


