
EM IGRACE A D IASPORA
Emigrace může způsobit 

různé problémy, ale zapojením 
emigrantských komunit je 
možné ji využít i ve vlastní 

prospěch.

Postupem času se diaspora začíná jazykově 
a kulturně lišit od země, ze které její členové 

původně přišli. Mohou například používat 
výrazy, které se ve vlasti již nepoužívají.

Země střední a 
východní Evropy 

s nízkou porodností 
a vysokou mírou 

emigrace

Kampaně 
podporující návrat 

emigrantů jsou 
neúčinné. Lidé 

dávají přednost 
vyšší kvalitě života 

v cílové zemi.

Stát hledá cesty, jak se 
s emigrací vyrovnat. Snaží 

se například s emigranty 
navázat kontakt 

a připomínat jim, že jejich 
vlast na ně nezapomněla, 
a pokud se někdy budou 

chtít vrátit, mají dveře 
otevřené.

Podpůrná opatření 
pro vracející se 

emigranty: 
poskytování 

informací o tom, jak 
najít práci a usadit 

se, pomoc 
s umístěním dětí do 

škol atd.

Stát se snaží udržet 
kulturní a ekonomické 
vazby expatů na jejich 

vlast. Příkladem je 
situace, kdy podnik, který 

chce expandovat na 
zahraniční trh, 

spolupracuje s krajanem, 
který se orientuje 

v zákonech dané země.

Příkladem je židovská 
diaspora, která neměla 
vlastní stát, ale kterou 

sjednocovalo vlastní 
náboženství, kultura 

a jazyk.

Odhaduje se, že mimo Irsko 
žije asi 100 milionů lidí 

s irskými kořeny, zatímco 
Irsko má jen 5 milionů 
obyvatel. V 19. a 20. 

století Irové odcházeli ze 
země z ekonomických 
a politických důvodů.

Subkultura diaspory

Dnes bývají vazby mezi 
diasporou a vlastí velmi úzké.

Internet umožňuje lidem sledovat média 
a kulturu své vlasti a mluvit s přáteli, kteří 
tam žijí. Lepší příležitosti pro cestování.

POSTOJE STÁTŮ K EMIGRACI A ZAHRANIČNÍM KOMUNITÁM

Emigračn í  země s  klesajíc ím 
počtem obyvatel

Státy 
s  d iasporam i

Emigrace je nízká. Není 
důležité zabývat se 

zapojením nebo 
přilákáním státních 
příslušníků žijících 

v zahraničí.

Země s velkým počtem obyvatel 
a vysokou porodností

Filipíny podporují odchod svých občanů 
do zahraničí, protože to pomáhá 

stabilizovat populaci a remitence od 
emigrantů jsou přínosem pro ekonomiku.

Státy podporujíc í  
em igrac i

Staré kontakty byly 
zpřetrhány, obtížné 

hledání práce.

Děti chodily v předchozí zemi do školy 
s odlišným studijním programem 

a studovaly v jiném jazyce.

Byrokracie (lékařská péče, 
dávky apod.)

Nepřátelské postoje 
okolí

PROBLÉMY 
S NÁVRATEM

Země, které měly v minulosti 
vysokou míru emigrace, 

přičemž potomci emigrantů si 
v zahraničí dlouhodobě 

zachovali svou komunitu 
a společnou identitu.

Státy,  které se o 
em igranty 
nezajímají

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.


