
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Lidé prchají do Evropy z mnoha důvodů. Někteří před pronásledováním, válečnými konflikty, porušováním lidských 
práv či chudobou. V současné době čelíme největší uprchlické krizi od druhé světové války, ale největší počet 

světových uprchlíků (86 %) zůstává v rozvojových zemích a v zemích, které sousedí s jejich mateřskými zeměmi. 
Největší dopad uprchlické krize tedy není v Evropě nebo u jejích hranic. 

Nejvíce uprchlíků hostí Turecko, Pákistán, Uganda, Libanon a Írán. Přes 50% uprchlíků jsou děti mladší 18ti let. Ve 
Středomoří v roce 2017 utonulo či zmizelo 3 139 mužů, žen a dětí. 
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Název: MIGRACE V KOSTCE 

Popis: Video uvádí všeobecně shrnuté informace o migraci. Může sloužit jako výukový materiál do hodin.  

Jazyk: Anglický, české titulky  

Délka: 1:44 

Odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=-KMrLJUBk4o&list=PLgvlJ1P4nAsEv-8hYN8yElxQHKGWxrHfL 

Název: UPRCHLÍKEM SE MŮŽE STÁT KAŽDÝ  

Popis: Video poukazuje na skutečnost, že uprchlíkem se může stát každý. Uvádí příklady, které mohou zapříčinit to, že 

lidé uprchnou ze své země.  

Jazyk: Anglický, české titulky  

Délka: 0:56 

Odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=WReO214jEG0&index=2&list=PLgvlJ1P4nAsEv-8hYN8yElxQHKGWxrHfL 

Název: KDYŽ NEEXISTUJETE 

Popis: Video znázorňuje smyšlený příběh z oblasti migrace. Jedná se o kampaň Amnesty International za záchranu 

životů ve Středomoří. 

Jazyk: Anglický, české titulky 

Délka: 2:10 

Odkaz: https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=akhEP8MqvSM 

Název: WHAT IS A MIGRATION: A SHORT FILM  
Popis: Video popisuje migrační situaci. Miliony uprchlíků utíkají ze svých domovů kvůli válce, tisíce mladých lidí se 
stěhují za prací. Poukazuje na skutečnost, že svět je plný různých lidí a všichni navzájem si musí pomáhat.  
Jazyk: Anglický, bez titulek  
Délka: 4:58 
Odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=Elpc0Mb4OIA 
 
Název: HUNGARY IS LOCKING UP MIGRANTS IN SHIPPING CONTAINERS TO STOP BORDER CROSSING  

Popis: Video mapuje aktuální situaci v Maďarsku. Nové opatření dává pohraničním orgánům pravomoc zadržet 

žadatele o azyl na dobu neurčitou a uchovávat je v přestavěných přepravních kontejnerech, dokud nebudou jejich 

případy vyslyšeny.  

Jazyk: Anglický, bez titulek  

Délka: 6:33 (ukázka situace 0:00 – 1:29)  

Odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=pz2kDlmHbRQ 
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Evropská unie a migrace: 

V letech 2015 a 2016 zažila Evropská unie příliv uprchlíků a migrantů. Přicestovalo přes 1 milion osob, přičemž 
naprostá většina z nich pochází ze Sýrie a dalších zemí sužovaných válkou a terorem. K řešení této krize přispívá 
Evropská unie, která navrhla řadu opatření. Mezi opatření patří například snaha o řešení klíčových příčin krize, pomoc 
osobám, které vyžadují humanitární pomoc jak v rámci EU i mimo ni. O migrační krizi a o krocích Evropské unie zjistíte 
více zde: http://publications.europa.eu/webpub/com/factsheets/migration-crisis/cs/  

Na následující webové stránce je uvedena časová osa, která poskytuje přehled klíčových momentů v činnosti Rady a 
Evropské rady v reakci na problematiku migrace. https://www.consilium.europa.eu/cs/policies/migratory-
pressures/history-migratory-pressures/  

Cesta přes středomoří: 

V posledních letech se stala nejpoužívanější cestou do Evropy trasa přes centrální Středomoří. Nejčastěji ji využívají 
migranti a žadatelé o azyl pro nelegální vstup do Evropy. Vydávají se na nebezpečnou cestu ze severní Afriky a při cestě 
je tak pro většinu migrantů ze subsaharské a severní Afriky zemí tranzitu Libye. To vedlo ke vzniku sítí převaděčů a 
obchodníků s lidmi v této zemi. 

V srpnu roku 2018 byly zveřejněny zprávy ohledně počtu lidí, kteří se utopili ve Středomoří. Zpráva „Mezi ďáblem a 
hlubokým mořem“ odhaluje dopad politik, které vedly k více než 721 úmrtím na moři. Více o této zprávě se dočtete 
zde: https://www.amnesty.cz/news/4296/eu-pocet-obeti-na-prahu-evropy-ve-stredomori-strme-narusta  

Evropské země odmítají přijímat migranty, ale jejich počet klesá. Na začátku roku 2019 strávilo devětačtyřicet 
migrantů z Libye na moři, než jim maltské úřady umožnily vstup do země. Následně byli přerozděleni mezi Maltu a 
dalších osm zemí EU. Evropské státy odmítají přijmout lodě s uprchlíky stále častěji. Více informací zde: 
https://www.amnesty.cz/news/4436/evropske-zeme-odmitaji-prijimat-migranty-pocet-prichozich-vsak-klesa  

 

 

 

 

 

 

 

 

ZDROJE:  

https://www.consilium.europa.eu/cs/policies/migratory-pressures/central-mediterranean-route/  
 
http://www.lidskaprava.cz/student/uprchlici-a-migranti  
 
https://www.encyclopediaofmigration.org/teorie-push-pull/  
 
https://www.mvcr.cz/migrace/clanek/slovnicek-pojmu.aspx 

CHCI TÉMA VÍCE PROZKOUMAT  
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