
PROČ L IDÉ M IGRUJ Í?Důvod migrace závisí na různých faktorech.
Migrace může být dobrovolná, nebo nucená.

Migrace může lidem přinést spokojenost 
a příležitosti, ale také způsobit zklamání.

Plánují 
krátkodobou 

migraci. V zahraničí žijí 
dlouhodoběji a vlast jen 

navštěvují.

Rozhodování je 
racionální jen do té míry, 

do jaké jsou k dispozici 
relevantní informace.

Usazují se v zahraničí 
z jiných důvodů, než 
původně zamýšleli.

Migrant může zpět do 
vlasti posílat rodině 

peníze.

Dokážou se přizpůsobit 
a jsou ochotní riskovat. 

Mají dovednosti, znalosti 
a sílu, aby jim migrace 

stála za to.

MIGRACE JAKO 
RACIONÁLNÍ ROZHODNUTÍ

Lákavé pracovní 
příležitosti

Nejistota Pronásledování

Nezaměstnanost
Chudoba Klima

Vyšší 
mzdy

Vzdělání

Kulturní nebo politická svoboda

JAK SE ZE ZEMĚ 
STANE ZDROJ NEBO 

CÍL MIGRANTŮ?

Pro obyvatele 
chudších zemí je 

migrace drahá.

V případě konfliktu lidé 
obvykle míří do sousední 

země.

Většinou mladí lidé

Procesu migrace se svým 
způsobem účastní i rodinní 

příslušníci, kteří zůstali doma.

Musí doma převzít více 
povinností. Migrant může 

rodině domů posílat peníze. 
Rodinní příslušníci se mohou 

rozhodnout následovat migranta 
do nové země.

Ozbrojený 
konflikt

PULL FAKTORYPUSH FAKTORY

Každý den si tisíce lidí
 ve světě sbalí své věci 
a vydají se do zahraničí 

za lepším životem.

MIGRACE JAKO 

KOLEKTIVNÍ/

RODINNÉ

 ROZHODNUTÍ

MIGRACE JAKO 

INVESTICE

Většina migrantů dnes 
pochází z afrických 

a asijských zemí.

Před 100 lety lidé hromadně 
migrovali z Evropy do Ameriky.

Většina lidí odmítá migrovat,  protože migrace je 
stresující a riskantní.

Migranti se musí přizpůsobit novému 
jazykovému a kulturnímu prostředí, vypořádat 

se s byrokracií a opustit přátele a rodinu.

Míra emigrace z dané země 
se zvyšuje jen do určitého 

stupně jejího rozvoje.

Následně se zvyšuje míra 
imigrace, zatímco míra 

emigrace klesá.

V modernizujících se společnostech se 
emigrace zvyšuje, protože si ji může 

dovolit více lidí.

Člověk se  přestěhuje do 
nové země.

Své rodině ve vlasti posílá 
informace. Nově příchozím 

poskytuje ubytování. Rodiny jdou do nové 
země spolu s nimi.

Následují je krajané. Migrují 
různé sociální skupiny. Vzniká komunita.

V určitou chvíli 
se růst komunit  zastaví.

Důvody: přísnější migrační 
politika, sbližování kvality 

života v obou zemích, 
nepřátelský postoj vůči nově 

příchozím v samotné 
komunitě migrantů.

MIGRAČNÍ SÍTĚ

Mezinárodní 
migranti tvoří méně 

než 4 % světové 
populace.

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.


