
Nelegáln í  př istěhovalectvíNelegálnímu přistěhovalectví může bránit účinná 
ochrana hranic, mezinárodní spolupráce, informování 

migrantů a poskytování legálních alternativ.

Využívání 
moderních 

technologií.

Zjednodušení 
pravidel pro 

migraci za prací.

Přispět 
k vymýcení 

chudoby ve světě 
a dosáhnout cílů 

udržitelného 
rozvoje

Výsledek

Zlepšení životní 
úrovně – 

snížení počtu 
nucených 
migrantů

Cíl

K nelegálnímu přistěhovalectví dochází v situacích, 
kdy lidé migrují jinak, než by si státy přály. V takových 
situacích jsou pull a push faktory migrace silnější než 

strach z porušení zákona.

Obchodn íc i  s  l idm i

Vykořisťování často pokračuje i po 
příjezdu do cílové země – lidé jsou 

například nuceni k prostituci, práci ve 
sweatshopech nebo krádežím.

Oběťmi 
obchodování 

s lidmi nemusí být 
vždy dobrovolní 

migranti, ale také 
lidé, kteří byli 

uneseni.

Většina neregulérních migrantů 
vstoupila do země legálně, ale 

neobnovila si včas příslušná 
povolení (např. povolení 

k pobytu).

Převaděč i

Jejich služby jsou velmi drahé, 
neboť migranti nemají na výběr.

Prodávají 
padělané 

pasy.
Organizují 
přepravu.

Zajišťují 
nelegální 

překročení 
státních hranic.

Existují rozsáhlé 
převaděčské sítě.

Vydávají turistická 
pozvání pro lidi, kteří 
hodlají v zemi zůstat 

nelegálně.

ÚČINNĚJŠ Í  
OCHRANA HRAN IC

Rozvoj demokracie 
a právního státu, 

zavádění účinných principů 
dobrého vládnutí

Podpora občanské 
společnosti

Podpora 
kvalitního 

vzdělávání

Podpora 
hospodářského 

růstu a rozvoj 
systému zdravotní 

péče

Způsoby legáln í  
m igrace V zemi je objeven 

neregulérní 
migrant.

Podporu poskytuje i Mezinárodní organizace 
pro migraci: kromě dopravy a dokladů nabízí 

také odbornou přípravu nebo mikroúvěry, 
které pomáhají s rozjezdem podnikání ve 

vlasti.

Je vydáno 
rozhodnutí 
o správním 

vyhoštění ze 
země.

Pokud dotyčný nemá 
prostředky na návrat 

domů, je mu 
nabídnuta podpora.

Problém – ostraha hranic zvyšuje 
bezpečnost v jedné oblasti, ale 

převaděči rychle reagují 
a nacházejí nové migrační trasy.

Zaměření

Nelegální přistěhovalectví umožňují převaděči 
nebo obchodníci s lidmi.

Opatřen í  prot i  
nelegáln í  m igrac i

Podpora navracen í  
m igrantů

Programy rozvojové spolupráce 
v chudš ích zemích

Způsoby nelegáln ího 
př istěhovalectví

Přesídlování 
z uprchlických 

táborů.

Uprchlíci pak nemusejí plánovat 
nebezpečnou cestu a neposkytují výdělek 

pašerákům a obchodníkům s lidmi.

Zajištění míru 
a stability

Efektivně 
fungující stát, 

účinná prevence 
nelegální migrace

Usnadnění 
migrace za 

studiem.

Návrat může být 
nucený, nebo 
dobrovolný.

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.


