
I NTEGRACE SPOLEČNOST I
I NTEGRACE A ADAPTACE

Integrace je proces, který pomáhá zachovat 
soudržnost stále rozmanitější společnosti 
a který přijímající země různými způsoby 

podporuje.

As im ilace

"Tavicí kotel" lidí pocházejících 
z různých prostředí a kultur, kteří 

později přijmou společný jazyk, 
kulturu a hodnoty.

Problém: přistěhovalci 
mohou asimilaci 

vzdorovat, a ještě silněji 
usilovat o zachování své 

etnické identity.

Každý člověk má právo být takový, 
jaký je: mluvit svým jazykem, 

dodržovat své zvyklosti, nosit 
vhodné oblečení nebo náboženské 

symboly.

Problém: pokud každý hovoří 
vlastním jazykem a řídí se 

vlastními kulturními 
zvyklostmi, nebude existovat 
společný základ a společnost 

se roztříští.

V 70. letech 20. století byli přistěhovalci 
přicházející do severských zemí umisťováni 

do jedné oblasti, aby mohli žít ve vlastní 
komunitě a nerušili místní obyvatele. To vedlo 

k hospodářské nerovnosti a kulturním 
konfliktům.

Vytváří příležitosti pro přistěhovalce a místní 
obyvatele být vzájemně v kontaktu, ať už se 

jedná o společný školní systém, příležitosti, jak 
trávit volný čas, nebo multikulturní pracovní 

kolektivy.

V Kodani byl zahájen projekt s cílem vybudovat 
v bývalých přistěhovaleckých čtvrtích nová 

komunitní centra (např. knihovny 
a sportoviště). Staví se cenově dostupné 

bydlení pro lidi různého původu.

NEOAS IM ILACE

Je potřeba společný jazyk a občanská 
kultura podporující vzájemný kontakt 

a snižující nerovnost. Občanskou kulturu 
nelze rozvíjet jednostranně ani jako státní 

projekt na základě nařízení shora.

Hlavní zásada: měla by existovat určitá dohodnutá pravidla, 
která všichni stejným způsobem dodržují, jinak mají lidé 

právo žít svůj život tak, jak chtějí. Například: existuje 
společný jazyk pro každodenní činnosti, lidé musí 

respektovat ústavní pořádek země.

Vazby vznikající mezi různými lidmi 
a skupinami pomáhají navodit pocit 

pospolitosti.

Výsledkem je, že různé sociální skupiny se 
rovnoměrněji podílejí na různých oblastech 

života, jako je trh práce, politický a společenský 
život nebo kulturní prožitky.

Integrace je spontánní každodenní proces, 
během kterého lidé v práci nebo ve škole 

přicházejí do styku s lidmi z různých 
prostředí. Musí najít společný jazyk, aby spolu 

vycházeli. Je snaha integraci 
podpořit různými 

politikami.

Integrace úzce souvisí s mocenskými 
vztahy. Měl bych se já naučit váš jazyk, 

nebo se vy naučíte ten můj?

PŘ ÍSTUPY K INTEGRAC I

Mult ikultural ismus

K úspěšné integraci je 
nezbytná schopnost se rychle 

přizpůsobit příslušné 
společnosti: lidé musí znát 
pravidla a tradice přijímající 

společnosti a získat základní 
slovní zásobu v místním jazyce.

Integrace do nové 
společnosti 

vyžaduje značné 
úsilí a spoustu 

času.

Roste počet mobilních 
migrantů, kteří 

neplánují zůstat 
v cílové zemi dlouho, 

takže mají také menší 
zájem o integraci.

Ačkoliv by se 
tedy měli 

integrovat 
všichni migranti, 

ve skutečnosti 
tomu tak není.CO JE INTEGRACE 

A ADAPTACE?

INTERKULTURAL ISMUS

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.


