
Migrace je vnímána jako jev, 
který rozšiřuje a propojuje svět 
prostřednictvím lidí, jejichž 
identita vychází z toho, co 
dělají.

Díky migraci jsou 
společnosti 
rozmanitější: migrace 
přináší nové 
dovednosti, tradice 
i kulturní zkušenosti.

V takto rozmanité společnosti 
může u lidí vyvolávat pocit 
sounáležitosti to, že mají podobné 
koníčky, vzdělání, práci nebo 
životní zkušenosti.

Migrace může stát u zrodu kreativních nápadů 
a řešení. Platforma pro převod peněz Wise vznikla jako 
řešení problému, který řada migrantů dobře zná, tedy 
jak provádět převody peněz z jedné země do druhé, 
aniž by bylo nutné platit vysoké poplatky za služby.

MIGRACE A VĚKOVÁ PYRAM IDA

V mnoha západních zemích 
populace stárne, takže klesá 

počet lidí v produktivním věku.

Otázkou je, kdo pomůže 
kompenzovat výdaje na důchody.

Přistěhovalci v produktivním věku 
znamenají pro přijímající zemi jen 

velmi nízké sociální výdaje. 
Společnost tak může pokrýt deficit 

na účtu sociálního zabezpečení.

Problém však je, že tito 
přistěhovalci jednoho dne 
odejdou do penze a stát jim 
bude muset vyplácet důchod.
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a odolnější, ale migrace může také 
způsobovat napětí ve společnosti.

Xenofobie je rozšíře-
nější mezi lidmi 
pracujícími v nižším 
segmentu trhu práce. 
Místní obyvatelé 
pobírající nízkou mzdu 
mohou mít pocit, že je 
nespravedlivé, že 
přistěhovalci si žijí lépe 
než oni.

Migraci mohou negativněji 
vnímat lidé, jejichž identita 
vychází spíše z příslušnosti 

k určité skupině než 
z individualismu.

Pro tyto lidi je důležité, aby byli 
obklopeni jazykem, kulturou a lidmi, na 

které jsou zvyklí. To platí pro místní 
obyvatele i migranty.

Mezi komunitami mohou 
vznikat konflikty, pokud 
se jedna skupina cítí tou 

druhou ohrožena.

Předsudky mohou vycházet z neznalosti. 
Možným řešením je zvýšit sociální kontakty 
mezi místními obyvateli a migranty, například 
tak, že budou společně pracovat nebo 
navazovat přátelství.

Do vyššího segmentu trhu práce patří kvalifikované pozice, 
které jsou lépe ohodnocené a nabízejí lepší kariérní 
příležitosti. Tento segment láká potomky místních obyvatel 
i migrantů. Místní obyvatelé jsou obvykle ve výhodě. Nižší 
segment trhu práce nabízí omezené zdroje a místní 
obyvatelé v něm nemají tak velkou výhodu. Z tohoto důvodu 
je xenofobie v tomto segmentu častější.

SEGMENTOVANÝ TRH PRÁCE

Prostorová segregace

NEZNALOST

Přistěhovalci vykonávající 
nekvalifikovanou práci se stěhují do 
čtvrtí s levnějším bydlením. Místní s vyšší 
mzdou se snaží stěhovat do 
prestižnějších čtvrtí. Mohou tak vznikat 
přistěhovalecké čtvrti.

Mezi novými přistěhovaleckými komunitami 
může vznikat napětí.

Například Estonci žijící ve Finsku jsou vůči 
přistěhovalcům z jiných kultur nepřátelštější 

než místní obyvatelé.

To, že je v obchodě 
pokladní jiné barvy pleti, 
obvykle k odstranění 
předsudků nestačí.

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.


