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Predslov

Pred siedmimi rokmi na zasadnutí Európskej rady v Solúne požadovali hlavy štátov 
a predsedovia vlád, aby sa viac diskutovalo o integrácii medzi členskými štátmi s cieľom 
vymieňať si skúsenosti. Európska komisia sa rozhodla v spolupráci s národnými kontaktnými 
miestami pre integráciu – odborníkmi, ktorí sa pravidelne stretávajú, vypracovať príručku 
osvedčených postupov.

Dnes vám predstavujeme tretie vydanie príručky, ktoré sa venuje týmto významným 
témam: masmédiá a integrácia, zvyšovanie povedomia a posilňovanie postavenia 
migrantov, platformy pre dialóg, získanie štátneho občianstva a postupy aktívneho 
občianstva, mládež z radov prisťahovalcov, vzdelávanie a trh práce. Približne 600 
odborníkov z úradov vlád a zástupcov občianskej spoločnosti tvorivo spolupracovalo 
viac ako osemnásť mesiacov na týchto kľúčových témach. Výsledkom je veľké množstvo 
inšpirujúcich a konkrétnych prípadov, ktoré sú obsiahnuté v tomto vydaní príručky. Táto 
príručka však nie je jediným výsledkom práce odborníkov. V priebehu siedmich rokov 
vypracovali tri príručky, usporiadali štrnásť odborných seminárov a celkovo zapojili 
do projektu niekoľko stoviek ľudí: toto všetko vytvorilo a zosúladilo dobre fungujúcu 
komunitu odborníkov.

Táto oblasť stále obsahuje náročné úlohy, ale príručka predstavuje ďalší krok pri hľadaní 
spoločných riešení. V predchádzajúcom vydaní sme sa venovali prípravným programom, 
občianskej účasti, ukazovateľom, náležitému zohľadneniu aspektov integrácie prisťaho-
valcov, bývaniu v mestskom prostredí, hospodárskej integrácii a riadeniu integrácie. Tretie 
vydanie pokrýva takmer všetky významné oblasti stanovené v spoločných základných 
princípoch integrácie, ktoré prijali  členské štáty v roku 2004. 

Integračná komunita EÚ sa rozrastá. Minulý rok bolo vytvorené fórum prístupné 
všetkým – európska internetová stránka o integrácii. Do príručky boli pridané stovky 
osvedčených postupov, ktoré nás neprestávajú inšpirovať a často vedú k novým, 
vynikajúcim nápadom a projektom.  Niektoré z nich sú financované z Európskeho fondu 
pre integráciu. 
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Vypracovaním tretieho vydania príručky a vytvorením novej webovej stránky sme 
dokončili prvú fázu spoločného programu pre integráciu z roku 2005. Lisabonská 
zmluva nás povzbudzuje v zámere ustanoviť opatrenia na stimulovanie a podporu 
činnosti členských štátov, ktoré pomôžu  presadzovať integráciu. Nové podnety v tejto 
oblasti priniesol Štokholmský program, ministerské konferencie o integrácii a diskusie 
na Európskom fóre pre integráciu. V súčasnosti vstupujeme do nového dynamického 
obdobia, v ktorom bude našou úlohou dosiahnuť spoločný cieľ – blahobyt pre všetkých 
občanov v rozmanitej spoločnosti.  Európska komisia sa aj naďalej plne zaväzuje 
pokračovať v tomto procese.

 Jonathan Faull

 Generálny riaditeľ

 Generálne riaditeľstvo pre  
 spravodlivosť, slobodu a bezpečnosť

 Európska komisia
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Úvod

Príručka o integrácii obsahuje získané poznatky a osvedčené postupy vypracované 
na základe skúseností tvorcov politík a odborníkov z praxe v rámci celej Európy. 
Zhromažďovaním a predkladaním konkrétnych príkladov z rôznych oblastí integrácie 
prisťahovalcov prispieva príručka k rozsiahlejšiemu politickému procesu v oblasti 
integrácie v Európskej únii (EÚ), najmä k rozvoju európskeho rámca v oblasti integrácie.

Tretia verzia príručky, podobne ako predchádzajúce verzie, pokrýva viaceré „vecné“ i  
„metodické“ témy. Zaoberá sa tromi tematickými oblasťami a tromi prístupmi v oblasti  
riadenia. V kapitolách o úlohe médií, získaní štátnej príslušnosti a postupoch aktívneho 
občianstva a skúsenostiach mládeže s prisťahovaleckým pôvodom vo vzdelávacom systéme 
a na trhu práce sú predstavené postupy a poznatky nadobudnuté v týchto konkrétnych 
oblastiach. V kapitolách o európskej výmene informácií a osvedčených postupov, zvyšovaní 
povedomia a posilňovaní postavenia a platformách pre dialóg sa skúmajú štruktúry a  
mechanizmy, ktoré sa používajú na zavádzanie úspešných integračných stratégií vo všetkých 
oblastiach politiky. Tretie vydanie vychádza z radu odborných seminárov, ktoré usporiadali 
ministerstvá zodpovedné za integráciu vo Viedni (november 2007), v Paríži (november 2007), 
Aténach (marec 2008), Dubline (máj 2008), Lisabone (november 2008) a Tallinne (Február 2009).

Cieľom prosperujúcej Európy je zabezpečiť dlhodobú pohodu pre všetkých príslušníkov 
jej rozmanitých spoločenstiev. Rôzne skupiny prisťahovalcov budú naďalej prichádzať 
a usídľovať sa v európskych spoločenstvách, ktoré samotné prechádzajú transformáciou 
v dôsledku sociálno-ekonomických a demografických zmien. 

Cieľom integračných politík je v priebehu času dosiahnuť zblíženie spoločenských výstupov 
všetkých zúčastnených. Vyžaduje si to aktívnu účasť všetkých občanov a obyvateľov 
pochádzajúcich i nepochádzajúcich z radov prisťahovalcov. Uplatňovaním svojich zručností 
a kompetencií môžu prispieť k spoločenskému, ekonomickému, kultúrnemu a občianskemu 
životu spoločnosti. 

Jednotlivci si rozvíjajú kapacitu celoživotného vzdelávania a predstavujú hybnú silu zmeny 
integrujúcich sa spoločenstiev. Ich účasť umožňujú porovnateľné práva a povinnosti, ako aj 
sprístupnenie tradičných inštitúcií. 

Obyvatelia z radov migrantov môžu čeliť ťažkostiam v súvislosti so svojím pôvodom, 
podmienkami usídlenia alebo diskrimináciou. Obyvatelia nepochádzajúci z radov migrantov 
môžu čeliť ťažkostiam pri spolužití so svojimi novými spolubývajúcimi, prispôsobovaní 
sa väčšej miere rozmanitosti vo svojom okolí a vyrovnávaní sa s novými koncepciami 
občianstva a účasti. 

Nové podmienky aktívneho občianstva je možné dosiahnuť odstraňovaním prekážok 
a budovaním na prostriedkoch spoločenskej integrácie. Verejné orgány, občianska 
spoločnosť a súkromný sektor si pomáhajú navzájom a aj integračnému procesu tak, že sa 
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z nich stávajú „učiace sa organizácie.“ Získavajú medzikultúrne znalosti a aktívne pristupujú 
k riešeniu v oblasti meniacich sa potrieb, spoločenskej dynamiky a pohody svojho stále 
rozmanitejšieho obyvateľstva.

Prvá kapitola sa od ostatných kapitol odlišuje tým, že sa v nej uvádza, ako v súčasnosti 
prebieha výmena informácií a osvedčených postupov na základe cielenej európskej 
spolupráce v oblasti integrácie. Niektoré praktické príklady sa týkajú aktivít na úrovni EÚ, 
a nie vnútroštátnych postupov. Kapitola sa týka stanovenia právnych noriem a poskytovania 
informácií o ich zavádzaní. Týka sa aj stanovenia priorít politiky na európskej úrovni 
a stručne sa v nej opisujú hlavné prvky spoločného programu pre integráciu, napríklad 
európska webová stránka o integrácii a európske integračné fórum. Opisuje sa v nej najmä 
uplatňovanie príručky vrátane troch sérií odborných seminárov, ktoré viedli k vydaniu troch 
príručiek pre tvorcov politiky a odborníkov. 

Druhá kapitola je tematicky zameraná na úlohu masmédií pri integrácii prisťahovalcov. 
V liberálnych demokraciách, ktoré zaručujú slobodu tlače, úlohou médií je poskytovať 
informácie, vzdelávanie a zábavu. Médiá fungujú ako platforma pre otvorenú a úprimnú 
komunikáciu o kladných a záporných stránkach spoločenského života vrátane migrácie. 
Majú účinné nástroje na ovplyvňovanie postojov v spoločnosti a poskytovanie informácií 
každému členovi spoločnosti vrátane prisťahovalcov. Mediálne organizácie sa učia ako 
podchytiť potreby stále rozmanitejšieho publika, odstraňovať prekážky a nachádzať 
príležitosti v ich profesii a organizáciách pre ľudí s prisťahovaleckým pôvodom. Svoju úlohu 
zohrávajú všetci – mediálni odborníci, vlády, politici, verejnosť, organizovaná občianska 
spoločnosť a súkromné spoločnosti. V tejto kapitole sú vytýčené stratégie rozvoja 
kompetencií zainteresovaných strán v oblasti integrácie vo svete médií.

Tretia kapitola spája zvyšovanie povedomia verejnosti a zlepšovanie postavenia migrantov 
ako dva navzájom sa doplňujúce prístupy. Oba faktory prispievajú k myšlienke, že 
spoločenská integrácia funguje ako obojsmerný proces vzájomného prispôsobovania sa 
prisťahovalcov i širokej verejnosti. Tvorcovia politiky a odborníci zvyšovaním povedomia 
obohacujú poznatky všeobecnej verejnosti o otázkach integrácie a vnímavosť k pohode 
všetkých svojich spolubývajúcich. Povedomie prispieva k posilňovaniu postavenia, 
pretože špecifické príslušné skupiny si vytvoria informovanejšie postoje k rozmanitosti 
a oprávnenie k aktívnejšej účasti na zmene postojov. Posilňovanie postavenia pomáha 
prisťahovalcom v tom, aby si dokázali pomôcť sami. Toto posilňovanie postavenia stavia 
na tom, že prisťahovalci poznajú svoje potreby, a tým prispieva k zvyšovaniu ich možností 
a kapacít. Takto sa prisťahovalcom a prisťahovaleckým organizáciám umožní informova-
nejšie rozhodovanie a môžu vo väčšej miere prispievať k zmene situácie v oblasti integrácie. 
Posilňovaním postavenia sa zvyšuje povedomie, pretože v programoch sa začínajú uznávať 
jedinečné schopnosti prisťahovalcov. Tieto dve koncepcie prispievajú k častým interakciám 
medzi všetkými obyvateľmi ako dobrovoľníkmi na základe prístupu k tradičným inštitúciám, 
a na základe nových partnerstiev medzi organizáciami a občanmi účasťou na tvorbe  
politiky v oblasti integrácie a nových foriem miestnej a občianskej príslušnosti.
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V štvrtej kapitole sa prezentujú platformy pre dialóg ako jeden z nástrojov realizácie 
integrácie. Tieto platformy podporujú dlhodobé vzájomné porozumenie a dôveru, môžu 
zabrániť konfliktom a pomôcť pri ich riešení vo vnútri skupín prisťahovalcov, obyvateľov, 
občanov prisťahovaleckého a neprisťahovaleckého pôvodu, ako aj  medzi nimi navzájom, 
takisto ako medzi týmito rozmanitými skupinami a vládou. V kapitole sa uvádza každý krok 
v procese zriaďovania a prevádzkovania ad hoc platforiem pre dialóg, ktoré sú vytvorené 
na trvalejšom základe. Skúma sa v nej, aké praktické prekážky musia odborníci prekonávať 
a aké sprostredkovateľské úlohy sa môžu zaviesť pre vedúci verejný orgán alebo organizáciu 
občianskej spoločnosti. Na úspešnej platforme sa rozprúdi otvorená výmena názorov  
a ak dobre funguje, pomáha účastníkom nájsť spoločný priestor pre spoluprácu pri riešení 
potrieb ich komunity. Následné aktivity môžu prispieť k vytváraniu nových sietí medzi 
ľuďmi a organizáciami v tejto oblasti a poskytnúť im pocit spoločnej identity, ako aj vzbudiť 
spoločný záujem o dobré susedské vzťahy. 

V piatej kapitole sa skúma získavanie štátnej príslušnosti z hľadiska prístupu k integrácii 
orientovanej na občana. Prisťahovalci, ktorí vidia svoju budúcnosť v krajine, majú záujem, 
aby v nej žili s rovnakými právami, povinnosťami a príležitosťami. Členské štáty EÚ, ktoré 
sa stali prisťahovaleckými krajinami, majú záujem na úplnom sociálno-ekonomickom 
a politickom začlenení zvyšovaním miery naturalizovania usídlených obyvateľov prvej 
generácie a zabezpečením, aby ich deti narodené v krajine, získali štátne občianstvo. 
Zisťujú sa a odstraňujú určité prekážky obsiahnuté v tradičných právnych predpisoch 
o štátnej príslušnosti, ktoré neúmyselne vylučujú alebo odrádzajú dnešných uchádzačov. 
Zjednodušujú sa tie prvky administratívneho postupu, ktoré s najväčšou pravdepo-
dobnosťou spôsobujú prieťahy alebo zmarenie procesu získania štátneho občianstva. 
Vedie to k väčšej účinnosti pri realizácii a väčšej spokojnosti občanov so službami. Pri 
uľahčovaní procedúr sa v niektorých členských štátoch prikladá najvyššia priorita jednému 
aspektu, a to zvyšovaniu účasti a záujmu širokej verejnosti. Po získaní štátnej príslušnosti 
sa podporovaním aktívneho občianstva medzi novými a starými občanmi umožní, aby 
formovali spoločnú budúcnosť rozmanitej spoločnosti. Aktívne občianstvo spája rozmanité 
identity a umožňuje plne prispievať k ekonomickému, spoločenskému, kultúrnemu, 
občianskemu a politickému životu krajiny.

V šiestej kapitole sa preberajú rôzne stratégie na zvýšenie úrovne dosiahnutého 
vzdelania a zlepšenie výsledkov mládeže prisťahovaleckého pôvodu na trhu práce. 
Odborníci sa naučia, aký významný vplyv môžu mať predsudky v školskom systéme 
alebo individuálne sociálno-ekonomické faktory a jazykové znalosti na príležitosti 
a výzvy, ktorým osoby z radov migrantov čelia v každom štádiu vzdelávania, od detstva 
až po začiatok dospelosti. Opatrenia môžu pomôcť rozvíjať schopnosti samotných 
mladých prisťahovalcov a budovať kapacity tradičných inštitúcií zodpovedných za 
plnenie vzdelávacích potrieb všetkých študentov, prisťahovalcov, rovnako ako domácich 
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obyvateľov. V spojení s masívnym medzikultúrnym vzdelávaním sa týmto prístupom 
podporia nové a rozsiahlejšie formy účasti v školách a komunitách. Zvyšovaním kvality 
a účinnosti vzdelávania a odbornej prípravy, ich sprístupnením pre prisťahovalcov sa 
vytvorí väčší počet lepších príležitostí v oblasti zamestnania, čím sa zvýši hospodárska 
konkurencieschopnosť krajiny a sociálna súdržnosť.
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Kapitola 1 
Európska výmena 
informácií a dobrej praxe 
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Európska výmena informácií a dobrej praxe

Otázka prisťahovalectva a integrácie, ktorou sa zaoberalo len zopár špecializovaných 
zainteresovaných strán, nadobúda význam a zaberá popredné miesto v programoch 
oveľa väčšieho počtu organizácií rôzneho typu. Rozhodnutia prijímané na úrovni EÚ 
stále viac ovplyvňujú politiky v mnohých oblastiach integrácie na celoštátnej úrovni 
i na nižších úrovniach. Tvorba politík EÚ môže byť zdĺhavou a komplikovanou úlohou 
s rôznymi úrovňami účasti vlád štátov, občianskej spoločnosti a inštitúcií EÚ. Európska 
komisia zohráva často ústrednú úlohu ako iniciátor a koordinátor. Je potrebné, aby 
tvorcovia politík a odborníci na miestnej, regionálnej a celoštátnej úrovni vedeli, ako 
sa formujú politiky na európskej úrovni, aby dokázali porozumieť vlastnej situácii 
a mohli sa zúčastňovať na mechanizmoch európskej spolupráce. 

V prvej časti tejto kapitoly sa stručne opisuje, ako funguje cielená európska spolupráca 
v oblasti integrácie. V práve Európskeho spoločenstva sú stanovené normy v oblastiach, 
ktoré značnou mierou ovplyvňujú integráciu prisťahovalcov. V oblasti integrácie sa rozvíja 
právna spolupráca spolu s novými politickými záväzkami a odbornou spoluprácou. 
V rámci koordinovanom Európskou komisiou je štruktúrovaná výmena informácií v oblasti 
integrácie medzi vnútroštátnymi kontaktnými miestami a Komisiou témou zasadnutia 
ministrov zodpovedných za integráciu. V ich záveroch sú stanovené priority pre nové oblasti 
európskej spolupráce, ktoré sa budú realizovať a financovať prostredníctvom projektov 
rôznorodej skupiny zainteresovaných strán a miestnych, regionálnych a celoštátnych 
orgánov v celej Európe. 

Zachádzať do širších súvislostí uplatňovania integrácie na úrovni EÚ, ktorá sa rozoberala 
v oznámení Európskej komisie z roku 2005 o spoločnom programe pre integráciu, je nad 
rámec tejto kapitoly. Napríklad integráciou rôznych kategórií prisťahovalcov vrátane 
utečencov z hľadiska kultúry, vzdelávania, zamestnanosti, podnikania, rovnakých príležitostí, 
zdravia, viacjazyčnosti, verejnej mienky, výskumu, sociálneho začlenenia a mestskej politiky 
sa zaoberajú iné oblasti európskej spolupráce. Okrem toho sa integráciou prisťahovalcov 
zaoberajú dve nezávislé agentúry EÚ: Agentúra EÚ pre základné práva (FRA), ktorá má 
sídlo vo Viedni a vznikla na základoch bývalého Európskeho strediska pre monitorovanie 
rasizmu a xenofóbie (EUMC) a Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných 
podmienok (EUROFOUND) so sídlom v Dubline.

V druhej časti tejto kapitoly sú opísané tri série odborných seminárov, z ktorých vzišli tri 
vydania európskej príručky o integrácii pre tvorcov politiky a odborníkov. Zhromažďovaním 
a predkladaním konkrétnych príkladov z rôznych oblastí integrácie prisťahovalcov prispieva 
príručka k rozsiahlejšiemu procesu rozvoja európskeho rámca v oblasti integrácie. 
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1.1 Cielená európska spolupráca v oblasti integrácie

V uplynulom desaťročí sa vlády členských štátov EÚ zaviazali posilniť kompetencie 
a pracovné programy inštitúcií EÚ v oblasti integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín 
s legálnym pobytom. 

Stanovenie noriem

Právna pôsobnosť EÚ v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti sa posilnila na základe 
Amsterdamskej zmluvy z roku 1997. Po nadobudnutí platnosti tejto zmluvy v roku 1999 sa 
členské štáty dohodli na základe záverov Európskej rady v Tampere, že cieľom dôraznejších 
integračných politík by malo byť zabezpečenie spravodlivého zaobchádzania s prisťaho-
valcami z krajín mimo EÚ, ktorí majú legálny pobyt v krajine EÚ. Štáty by týmto štátnym 
príslušníkom tretích krajín mali zaručiť také práva a povinnosti, ktoré sa čo najviac približujú 
k právam a povinnostiam občanov EÚ. Okrem toho by sa im mala ponúknuť možnosť získať 
štátnu príslušnosť krajiny. 

Boli prijaté právne predpisy Spoločenstva, na základe ktorých sa pripravili európske normy 
v určitých oblastiach, ktoré majú vplyv na integráciu. 

Boli prijaté dva právne predpisy, ktoré majú vplyv na integráciu prisťahovalcov:

Smernica 2003/86/ES z 22. septembra 2003 o práve na zlúčenie rodiny 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0086:SK:NOT

Smernica 2003/109/ES z 25. novembra 2003 o právnom postavení štátnych príslušníkov 
tretích krajín, ktoré sú osobami s dlhodobým pobytom 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0109:sk:NOT 

Sieť akademických odborníkov Odysseus uskutočnila v mene Európskej komisie štúdie 
o vykonávaní týchto smerníc. Tieto správy sú uverejnené na:

www.ulb.ac.be/assoc/odysseus/index2.html

Ďalej boli prijaté dva antidiskriminačné právne predpisy:

Smernica 2000/43/ES z 29. júna 2000 (smernica o rasovej rovnosti) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0043:sk:HTML 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0086:SK:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0109:sk:NOT
http://www.ulb.ac.be/assoc/odysseus/index2.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0043:sk:HTML
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Smernica 2000/78/ES z 27. novembra 2000 (smernica o rovnakom zaobchádzaní v zamestnaní)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:SK:HTML 

Sieť nezávislých právnych odborníkov Európskej komisie v oblasti antidiskriminácie 
poskytuje Komisii a členským štátom poradenstvo a pomoc v oblasti transpozície 
a implementácie týchto dvoch právnych nástrojov. 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=615&langId=sk

Stanovenie priorít

Politické záväzky si stanovili aj vlády štátov, ktoré využívajú európsku spoluprácu na dohodu 
o spoločných prioritných opatreniach. Na základe záverov Rady z roku 2004 členské štáty 
prijali spoločné základné princípy politiky integrácie prisťahovalcov, ktoré sú uvedené 
v prílohe 1.

Cieľom spoločných základných princípov je: 

pomáhať členským štátom pri formulovaní integračných politík tým, že im poskytnú  –
jednoduché, nezáväzné usmernenie, na základe ktorého môžu posúdiť a ohodnotiť 
svoje úsilie;

slúžiť ako základ pre členské štáty, aby mohli skúmať, ako sa pri príprave a implementácii  –
integračných politík môžu orgány EÚ, celoštátne, regionálne a miestne orgány navzájom 
ovplyvňovať; 

pomáhať Rade zvážiť a časom dohodnúť na úrovni EÚ mechanizmy a politiky potrebné  –
na podporu snáh v oblasti integračných politík na celoštátnej a miestnej úrovni.

Nové politické záväzky a priority v oblasti európskej spolupráce sa prijímajú na každej 
európskej konferencii ministrov zodpovedných za integráciu. Tri konferencie sa konali 
v Groningene (2004), Postupime (2007) a Vichy (2008) a ďalšia sa má konať v rámci španielskeho 
predsedníctva v roku 2010.

Odborná spolupráca

Odborná spolupráca v oblasti integrácie bola ustanovená v rámci „Haagskeho programu“, 
päťročného pracovného programu užšej spolupráce na posilňovaní rozvoja spoločného 
priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti schválenom členskými štátmi EÚ. Nové 
smerovanie v tejto oblasti sa určí v „Štokholmskom programe“ na roky 2010 až 2014. 

Oznámenie Komisie z roku 2005 „Spoločný program pre zahrnutie“ (integráciu) bol prvou 
reakciou Komisie na požiadavku vytvoriť koherentný európsky rámec. Zabezpečenie 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:SK:HTML
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=615&langId=sk
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mechanizmov spolupráce EÚ pre zainteresované strany na výmenu skúseností a informácií 
v rámci krajín by podnietilo členské štáty k tomu, aby spoločné základné princípy zaviedli 
do praxe a posilnili svoje úsilie v oblasti integrácie. Mechanizmy uvedené v tomto oddiele 
sú základom tohto rámca. 

V roku 2002 sa národné kontaktné miesta pre integráciu spojili do medzivládnej siete na 
úrovni EÚ na výmenu informácií medzi zástupcami ministerstiev  štátov zodpovedných 
za integráciu a Európskou komisiou. Sieť pracuje na zabezpečovaní a zlepšovaní realizácie 
odbornej spolupráce, definovaní spoločných cieľov, stanovení cieľov alebo kritérií 
a posilňovaní koordinácie medzi štátnymi politikami a politikami EÚ. 

Komisia vypracovala systém výmeny informácií a vydala niekoľko porovnávacích publikácií 
o integračných politikách a postupoch v rámci EÚ. Informácie, ktoré sa nachádzajú v jej troch 
výročných správach o migrácii a integrácii v Európe, poskytli zväčša národné kontaktné 
miesta a týkajú sa prisťahovaleckých politík a štatistík a implementácie spoločných 
základných princípov pre integráciu. Príručky o integrácii pre tvorcov politiky a odborníkov 
boli hlavnými hnacími silami výmeny informácií a postupov, ktoré sprostredkovali národné 
kontaktné miesta pre integráciu. 

Európska webová stránka o integrácii posúva túto štruktúrovanú výmenu informácií na 
vyššiu úroveň. Webová stránka slúži všetkým zainteresovaným stranám a poskytuje verejnú 
„bránu“ pre výmenu informácií a postupov zo všetkých členských štátov a pokrýva všetky 
dimenzie integrácie. Jej cieľom je podporiť integračné politiky a postupy podieľaním sa 
na úspešných stratégiách a podporovaním spolupráce medzi vládami a organizáciami 
občianskej spoločnosti v rámci EÚ. Je otvorená pre každého a návštevníkom umožňuje 
vymieňať si osvedčené postupy, zisťovať možnosti financovania a vyhľadávať partnerov 
v rámci projektov, informovať sa o najnovšom vývoji na úrovni EÚ, celoštátnej a miestnej 
úrovni a zostať v styku s členmi integračnej komunity EÚ. Európska webová stránka 
o integrácii tým, že pôsobí ako most medzi odborníkmi v oblasti integrácie a tvorcami 
politiky, ponúka „integráciu na dosah ruky“ s kvalitným obsahom z celej Európy a podporuje 
komunitu odborníkov v oblasti integrácie.

Tieto informácie možno nájsť na webovej stránke (www.integration.eu):

Zbierka inovatívnych „osvedčených postupov“ v oblasti integrácie prezentovaná jasným  –
a porovnateľným spôsobom. Postupy sa vybrali z európskych a štátnych projektov 
a poskytli ich miestne orgány a organizácie občianskej spoločnosti. Na ich sústredenie 
sa použil spoločný model, takže sa dajú jednoducho porovnať.

Postupy na úrovni EÚ, napríklad nové smernice ES, závery Rady, oznámenia Komisie. –

Informačné formuláre krajín s najnovšími informáciami týkajúcimi sa právnych predpisov  –
a programov politík. 

http://www.integration.eu/
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Nástroje ako napríklad „find-a-project-partner-tool“ („nájdi si projektového partnera“),  –
ktoré podporujú vytváranie sietí a prípravu spoločných projektov. Tento nástroj 
poskytuje základné informácie o organizáciách pracujúcich v oblasti integrácie a zoznam 
osôb registrovaných na stránke, ktoré si želajú, aby sa ich údaje zverejnili.

Informácie o možnostiach financovania; dôležitou požiadavkou potenciálnych  –
užívateľov stránky sú aktuálne informácie. Na webovej stránke sú sústredené informácie 
o rôznych možnostiach financovania zo strany Európskej komisie, ktoré sú dostupné pre 
odborníkov, a propaguje sa financovanie programov, ktoré uskutočňujú členské štáty 
a súkromné nadácie.

Rozsiahla dokumentačná knižnica obsahujúca správy, dokumenty týkajúce sa politiky,  –
právne predpisy a hodnotenia vplyvu.

Diskusné fóra; moderované online fórum poskytuje výber z príspevkov, takže účastníci si  –
môžu prezrieť, čo bolo pridané a rýchlo sa rozhodnúť, či budú odpovedať.

Pravidelne aktualizované správy a podujatia. Pravidelný e-mailový bulletin upozorňuje na  –
užitočné východiskové materiály a prípadové štúdie týkajúce sa aktuálnych podujatí.

Zdroj odkazov na externé webové stránky. –

Webovú stránku spustila Európska komisia na prvom zasadnutí Európskeho integračného 
fóra v apríli 2009. Príprava fóra sa uskutočňuje v spolupráci s Európskym hospodárskym 
a sociálnym výborom, ktorý vypracoval prieskumné stanovisko o úlohe občianskej 
spoločnosti pri presadzovaní integračných politík.

Fórum zabezpečuje mechanizmus konzultácií medzi občianskou spoločnosťou a Európskou 
komisiou. V spoločnom programe EÚ sa potvrdilo, že komplexný prístup k integračnej 
politike si vyžaduje, aby sa zainteresované strany zo všetkých úrovní riadenia vo väčšej 
miere angažovali na úrovni EÚ. Fórum predstavuje jeden nástroj na zapájanie aktérov 
občianskej spoločnosti do tohto procesu. 

Podobný proces na úrovni miest pod názvom Integrating Cities (Integrujúce mestá) 
pripravila Európska komisia a Eurocities, sieť najväčších európskych miest. Na celom rade 
každoročných konferencií sa spájajú mnohé úrovne riadenia a predkladajú nové nápady 
pre praktickú realizáciu spoločných základných princípov. 

www.inticities.eu/ 

http://www.inticities.eu/
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Európske integračné fórum umožní zástupcom občianskej spoločnosti vyjadriť sa 
k záležitostiam integrácie, najmä v súvislosti s programom EÚ v oblasti integrácie, a Komisii 
umožní aktívne sa zúčastňovať na týchto diskusiách. Fórum poskytne pridanú hodnotu 
ako doplnkový zdroj informácií, konzultácií, výmeny odborných poznatkov a navrhovaním 
odporúčaní. Spoločné základné princípy pre integráciu budú slúžiť ako usmernenie pre 
aktivity fóra. 

„Európske moduly“ schválili členské štáty na ministerských konferenciách v Postupime 
a Vichy ako nový prostriedok ďalšieho rozvoja výmeny informácií a osvedčených postupov. 
Moduly pre aktuálne otázky v oblasti integrácie slúžia ako praktické nástroje na pomoc 
tvorcom politík a odborníkom. K výstupom by mohli patriť normy, kritériá, partnerské 
preskúmania a iné dostupné nástroje a užitočné praktické informácie pre úspešnú realizáciu. 
Pomocou nich sa môžu predkladať informácie a môže stavať na už vykonanej práci v rôznych 
formách európskej spolupráce v oblasti integrácie vrátane troch vydaní príručky. 

Jednou z hlavných priorít budúcej spolupráce v oblasti integračnej politiky je rozvoj 
nástrojov na hodnotenie a referenčné porovnávanie. Tvorcovia politiky môžu zabezpečiť, 
aby ich integračné politiky vychádzali z praxe a dôkazov tak, že budú vykonávať hodnotenia 
vplyvu, sebahodnotenia a partnerské hodnotenia a sústreďovať verejné stanoviská a ťažko 
dostupné stanoviská z radov migrantov. Na tento účel sa môžu použiť ukazovatele.

V spoločnom základnom princípe 11 sa vyzýva k stanoveniu „ukazovateľov a hodnotiacich 
mechanizmov na prispôsobenie politiky, hodnotenie pokroku a účinnejšiu výmenu 
informácií“. Tento spoločný základný princíp vyjadruje potrebu po nástrojoch a merateľných 
kritériách na to, aby vláda vedela lepšie posúdiť relevantnosť, účinnosť, efektívnosť, trvalú 
udržateľnosť a vplyv politík a postupov. Stále častejšie výzvy na úrovni EÚ po hodnoteniach 
založených na ukazovateľoch súvisia s novými možnosťami financovania na porovnávacie 
ukazovatele a hodnotiace rámce. Za posledných 15 rokov Európska komisia podporila pol 
tucta výskumných projektov týkajúcich sa rôznych typov ukazovateľov, ako aj štúdií realizo-
vateľnosti v oblasti rozvoja spoločného rámca referenčného porovnávania EÚ.
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Cielené finančné nástroje

V niektorých hlavných finančných programoch sa zohľadnili priority týkajúce sa integrácie, 
ako napríklad v Európskom sociálnom fonde, ako aj v oblastiach mestského rozvoja, 
vzdelávania a kultúry. Pokiaľ ide o cielené integračné politiky pre štátnych príslušníkov 
tretích krajín s legálnym pobytom, prvé kolo financovania sa orientovalo na nadnárodné 
aktivity programu INTI (od roku 2003 do 2006 sa vynaložilo 18 miliónov EUR na 64 projektov). 
Tieto projekty prispeli k rozvoju technickej spolupráce podporovaním dialógu s občianskou 
spoločnosťou, hodnotením postupov a vytváraním sietí na úrovni EÚ. Európsky fond 
pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín (825 miliónov EUR na obdobie rokov 
2007 – 2013) financuje od roku 2007 ročné programy členských štátov (93 % celkového 
rozpočtu) a tiež aj opatrenia Spoločenstva (7 %).

Všeobecným cieľom integračného fondu je podporiť snahy členských štátov pri umožňovaní, 
aby štátni príslušníci tretích krajín mohli splniť podmienky pobytu a umožniť ich integráciu 
do európskych spoločenstiev. Integračný fond prispieva s týmto cieľom na rozvoj a realizáciu 
štátnych integračných stratégií vo všetkých aspektoch spoločnosti, najmä zohľadňovaním 
princípu, že integrácia je obojsmerný dynamický proces vzájomného prispôsobovania sa 
tak prisťahovalcov, ako aj občanov členských štátov.

Integračný fond prispieva podľa článku 3 rozhodnutia na tieto konkrétne ciele:

zjednodušovanie vypracovávania a vykonávania postupov prijatia, ktoré súvisia   –
s procesom integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín a podporujú ho,

rozvoj a uskutočňovanie procesu integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín   –
v členských štátoch, ktorí práve pricestovali,

zvyšovanie schopnosti členských štátov vypracúvať, vykonávať, monitorovať a hodnotiť  –
politiky a opatrenia na integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín,

výmena informácií a osvedčených postupov a spolupráca v členských štátoch a medzi  –
nimi pri vypracúvaní, vykonávaní, monitorovaní a hodnotení politík a opatrení na 
integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín.
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1.2 Zameranie na príručku

Myšlienka Európskej príručky o integrácii vznikla po zasadnutí Európskej rady v Solúne 
v júni 2003. Na tomto zasadnutí hlavy štátov a predsedovia vlád zdôraznili význam rozvoja 
spolupráce a výmeny informácií v rámci novozriadenej siete NCPI s cieľom učiť sa jeden od 
druhého. V reakcii na túto výzvu bola pripravená príručka s cieľom podporiť uskutočňovanie 
tejto výmeny a zabezpečiť systém, akým sa bude uskutočňovať. Uplatňovanie príručky 
bolo plánované ako priebežný, otvorený proces, živý nástroj, ktorý sa časom bude nielen 
postupne vylepšovať, ale bude obsahovať aj aktualizáciu v oblasti nových trendov, riešení 
a výsledkov hodnotení.

Zámerom je, aby tvorcovia politík a odborníci pri príprave a presadzovaní priorít alebo 
iniciatív čerpali z postupov a záverov príručky. Tvorcovia politiky vo všeobecnosti formulujú 
celkové integračné zámery na svojej úrovni riadenia, sprístupňujú zdroje, monitorujú 
vykonávanie a hodnotia výsledky. Odborníci prevádzajú zámery do konkrétnych programov, 
stanovujú ciele a vykonávajú činnosti na ich splnenie. Je nad rámec uplatňovania príručky 
pokryť tvorbu celkového práva a politiky v oblasti integrácie. Nie je určená ani na to, aby 
sa v nej podrobne opisovali konkrétne programy. Každá kapitola troch vydaní príručky sa 
zaoberá skôr „kritickými faktormi úspešnosti“ vychádzajúcimi z praxe, nevyčerpávajúcim 
zoznamom osvedčených postupov z celého radu krajín v rámci EÚ, ktoré spĺňajú jeden 
alebo viaceré z týchto faktorov, a súborom záverov. Skutočnosť, že sa konkrétna krajina 
uvádza v súvislosti s konkrétnymi aktivitami, nevylučuje, že sa podobné postupy nemôžu 
vyskytovať v iných krajinách v rámci EÚ. V prílohách k príručke sa vysvetľuje, ako možno 
prevádzať politiky do projektov a naopak, a tiež ako sa tvorcovia politík a odborníci môžu 
zapájať do vzájomného učenia sa, aby zlepšili svoje pôsobenie v oblasti integrácie. 

Kapitoly príručky sú založené na výstupoch zo štrnástich technických seminárov, ktoré 
usporiadali štátne orgány. Každý usporiadateľský členský štát navrhol odborný seminár na 
tému integračná politika alebo riadenie a potom spolu s Európskou komisiou a národnými 
kontaktnými miestami pre integráciu vybral témy pracovného seminára a prednášajúcich 
z celej EÚ. 

Prvé vydanie obsahovalo tri témy zohľadňujúce priority identifikované v oznámení Európskej 
komisie z roku 2003 o prisťahovalectve, integrácii a zamestnanosti. Semináre v Kodani 
(február 2004), Lisabone (apríl 2004) a Londýne (jún 2004) viedli k trom kapitolám:

Začlenenie nových prisťahovalcov a osôb s priznaným štatútom utečenca –

Občianska účasť –

Ukazovatele –
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Európska výmena informácií a dobrej praxe

Druhé vydanie sa začalo zameriavať na témy zo spoločných základných princípov 
a spoločného programu EÚ. Päť seminárov v Tallinne (máj 2005), Ríme (júl 2005), Dubline 
(október 2005), Berlíne (december 2005) a Madride (apríl 2006) viedlo k štyrom kapitolám:

Náležité zohľadnenie všetkých aspektov integrácie prisťahovalcov –

Bývanie v mestskom prostredí –

Hospodárska integrácia –

Riadenie integrácie –

Toto tretie a najnovšie vydanie pokračuje v poskytovaní súboru vecných a metodických 
tém na účely výmeny. Šesť seminárov vo Viedni (november 2007), Paríži (november 2007), 
Aténach (marec 2008), Dubline (máj 2008), Lisabone (november 2008) a Tallinne (február 
2009) viedlo k týmto kapitolám:

Európska výmena informácií a osvedčených postupov –

Masmédiá a integrácia –

Zvyšovanie povedomia a posilňovanie postavenia migrantov –

Platformy pre dialóg –

Získanie štátneho občianstva a postupy aktívneho občianstva –

Mládež z radov prisťahovalcov, vzdelávanie a trh práce –

Národné kontaktné miesta pre integráciu boli vyzvané, aby na každý seminár vybrali 
trojčlennú delegáciu predstavujúcu rozmanité skúsenosti a poznatky v oblasti témy  
(t. j. regionálne/miestne orgány, akademickí pracovníci, odborníci, mimovládne zaintere-
sované strany). Na týchto seminároch sa zúčastnili účastníci zo všetkých členských štátov 
EÚ a aj z krajín, ktoré nie sú členmi EÚ, vrátane Austrálie, Kanady, Nórska, Švajčiarska a USA. 
Ku každému semináru prispelo približne sto účastníkov zo všetkých kútov EÚ a z rôznych 
úrovní v rámci vlády i mimo nej. Všetci sa môžu považovať za „autorov“ príručky, pretože 
ich písomné a ústne príspevky slúžia ako dôležitý zdroj poznatkov a príkladov uvedených 
v kapitolách. 

Komisiu a národné kontaktné miesta pre integráciu a nezávislého konzultanta, Skupinu 
pre migračnú politiku možno považovať za „redaktorov“, ktorí pripravili koncepčný 
rámec, prevzali informačnú náplň sústredenú na každom seminári, navrhli hodnotiaci 
rámec pre výber postupov a vykonali dodatočný sekundárny prieskum. Nezávislý 
konzultant napísal rad tematických dokumentov na prípravu každého seminára a osnovy 
diskusií, ako aj záverečný dokument pre semináre. Národné kontaktné miesta pre 
integráciu potom diskutovali o týchto dokumentoch. Všetky tieto prvky tvoria základné 
stavebné prvky príručky. 
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Prvé vydanie bolo predložené na Ministerskej konferencii o integrácii, ktorá sa konala 
v Groningene v dňoch 9. – 11. novembra 2004 v rámci holandského predsedníctva. Druhé 
vydanie bolo dôležitou súčasťou neformálneho stretnutia ministrov EÚ zodpovedných za 
integráciu, ktoré sa konalo v Postupime v dňoch 10. – 11. mája 2007 v rámci nemeckého 
predsedníctva. Členské štáty EÚ opakovane vyzývali národné kontaktné miesta pre 
integráciu a Komisiu prostredníctvom záverov Rady, aby pokračovali v príprave príručky 
a rozšírili a prispôsobili jej distribuovanie podľa publika, pre ktoré je určená. Z tohto dôvodu 
sa rozhodlo, že príručka bude preložená do všetkých úradných jazykov Únie. Všetky tri 
vydania sú k dispozícii na www.integration.eu. Z

http://www.integration.eu
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Kapitola 2 
Masmédiá a integrácia
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Masmédiá a integrácia

V liberálnych demokraciách, ktoré zaručujú slobodu tlače, je úlohou médií 
poskytovať informácie, vzdelávanie a zábavu. Fungujú ako platforma pre otvorenú 
a úprimnú komunikáciu o kladných a záporných stránkach spoločenského života 
vrátane migrácie. Sú významným prostriedkom na ovplyvňovanie postojov 
v spoločnosti a poskytovanie verejných informácií prisťahovaleckej komunite a zvyšku 
spoločnosti. Európske komunity sú v dôsledku prisťahovalectva čoraz rozmanitejšie 
z kultúrneho a jazykového hľadiska, táto zmena sa však nie vždy primerane odráža 
v médiách alebo pri vykresľovaní a prezentácii prisťahovalcov v médiách alebo 
z hľadiska zloženia mediálnych odborníkov. 

Iniciatívy na vytvorenie a zachovanie médií, ktoré lepšie slúžia a odrážajú kultúrnu 
rozmanitosť európskych spoločenstiev budú nielen presadzovať rovnosť, ale pomáhať 
aj pri umožňovaní integrácie a podpore súdržnosti komunity. Svoju úlohu zohrávajú 
všetci – mediálne organizácie a odborníci ako samoregulátori, vlády, politici, verejnosť, 
organizovaná občianska spoločnosť a súkromné spoločnosti. V tejto kapitole sa uvádzajú 
stratégie rozvoja kompetencií zainteresovaných strán v oblasti integrácie.

2.1 Výzvy a príležitosti v mediálnom prostredí

Globalizácia

Globalizácia a technický pokrok zmenili samotný charakter médií. Ľudia majú prístup 
k správam, informáciám a zábavným programom vyrobeným v krajinách celého sveta 
a tiež k tým, ktoré sa pripravujú na celoštátnej, regionálnej a miestnej úrovni. Prístup 
k informáciám majú prostredníctvom celého radu médií – televízia, noviny, časopisy, rádio 
a internet. Väčší výber médií čiastočne vysvetľuje rozvoj paralelných mediálnych priestorov, 
kde prisťahovalci v Európe môžu sledovať satelitnú televíziu, počúvať rozhlasové vysielanie 
a prezrieť si stránky internetových novín a diskusných fór z krajiny alebo regiónu, odkiaľ 
pochádzajú, alebo z etnických mediálnych organizácií v Európe. Prisťahovalci často 
pokladajú informácie zo svojej domovskej krajiny alebo regiónu za spoľahlivejšie a dôvery-
hodnejšie než z médií hostiteľskej krajiny, čo môže zapríčiniť zlú medzikultúrnu komunikáciu 
v spoločnosti, a to by mohlo na druhej strane brániť integrácii. 

Konkurencia

Globalizácia spojená s technologickým pokrokom znamená, že mediálne organizácie čelia 
neustále rastúcej konkurencii. Aby tieto organizácie mohli prežiť na konkurenčnom trhu, 
musia zabezpečiť, aby sa ich produkty prispôsobili potrebám a želaniam užívateľov. Čoraz 
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viac sa to týka verejnoprávnych vysielateľov, ako aj súkromných mediálnych spoločností. 
Konkurencia v tomto zmysle predstavuje príležitosť a výzvu pre integráciu. 

Kombinácia technologických zmien a ťažkosti v odvetví vedie k neistejšiemu zamestnaniu 
a k tomu, že sa menej investuje do redakčného obsahu a vzdelávania, čo ovplyvňuje úroveň 
a kvalitu novinárskej práce. Časové a rozpočtové obmedzenia mediálnym odborníkom 
sťažujú vykonávanie rešerší a dvojitú kontrolu informácií. Okrem toho mnohí spravo-
dajcovia sa spoliehajú na staré príslovie „zlé správy sa predávajú lepšie“, čo podporuje 
príbehy senzáciechtivých novinárov a poplašné správy o prisťahovalcoch. V dôsledku toho 
sa v programoch a článkoch obvykle prikladá menší význam názorom prisťahovalcov a sú 
menej dôveryhodné, prisťahovalci sa vykresľujú v stereotypných rolách; do mediálnych 
správ, ktoré nesúvisia s prisťahovalcami, bývajú prisťahovalci zriedka zahrnutí ako noví 
aktéri a opierajú sa skôr o epizodické štruktúry (jednotlivé udalosti), než tematické štruktúry, 
v ktorých sa uvádzajú súvislosti a opis potrebný na porozumenie a vcítenie sa do záležitostí 
týkajúcich sa prisťahovalcov. 

Opačnou stranou tejto mince je, že prisťahovalci a ich potomkovia sú čoraz väčšou 
spotrebiteľskou skupinou v Európe. Pre mediálne organizácie predstavujú prisťahovalci 
potenciálny nárast veľkosti publika a distribúcie. Mediálne organizácie, ak chcú prežiť, musia 
zabezpečiť, aby ich produkty uspokojovali z kultúrneho hľadiska stále rozmanitejší trh. Ak 
tradičné médiá účinne nezabezpečia uspokojovanie potrieb a želaní prisťahovalcov, potom 
sa dostanú do popredia etnické médiá, ako aj satelitná televízia, rozhlasové vysielania, 
internetové spravodajstvá a diskusné fóra z krajín a regiónov, odkiaľ pochádzajú. 

Odraz spoločnosti v médiách 

Médiá majú vplyv na to, ako verejnosť vníma prisťahovalcov. Médiá však odrážajú aj 
prevládajúce názory a postoje v spoločnosti – niektoré sú tolerantné, niektoré netolerantné, 
iné sú otvorene nepriateľské a niektoré indiferentné. Podobne médiá pristupujú aj k otázkam 
migrácie a integrácie, od kladného postoja k aktívnemu obhajovaniu a od príležitostnej 
a neúmyselnej predpojatosti k vyslovenej xenofóbii. Mediálnym organizáciám možno 
adresovať výzvu, aby verne a spravodlivo vykresľovali prisťahovalcov v médiách. Nedá sa však 
očakávať, že médiá budú presadzovať program integrácie, pokiaľ to nie je v ich záujme. 

Regulácia médií 

Diskusie o médiách a integrácii sa dotýkajú základných práv a slobôd. Sloboda prejavu 
je základným právom každej fungujúcej demokracie a nemala by sa spochybňovať. Toto 
právo, ktoré je zakotvené v článku 10 Európskeho dohovoru o ľudských právach a v ústavách 
mnohých štátov, umožňuje, aby sa v médiách prezentovali kontroverzné myšlienky 
a diskusie vrátane takých, v ktorých sa prisťahovalci vykresľujú v zápornom svetle a ktoré 
môžu brániť integrácii. Úlohou každej fungujúcej demokracie je však tiež chrániť ľudí pred 
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Masmédiá a integrácia

rasistickými a xenofóbnymi prejavmi, ktoré podnecujú nenávisť. Európske spoločnosti 
stoja pred náročnou úlohou, a to chrániť ľudí pred nenávistným prejavom a súčasne chrániť 
slobodu prejavu. 

Samoregulácia médií, najmä tlačových médií existuje, často sa však kritizuje za to, že nie 
je dostatočne efektívna, aby dokázala udržať na uzde nepresné a senzáciechtivé správy 
a chrániť prisťahovalcov pred diskrimináciou. Verejnoprávne vysielanie je v porovnaní 
s tlačovými médiami viac regulované v niektorých krajinách a môže obsahovať dohodnutý 
počet relácií s multikultúrnym obsahom a realizovať opatrenia pozitívnej akcie. Regulácia 
odvetvia vysielania v Európe má svoje obmedzenia z dôvodu rôznych úrovní rozmanitosti, 
rôznych koncentrácií prisťahovalcov v krajine a postavenia migrácie v politickom programe. 

Médiá vo všeobecnosti zastávajú názor, že existencia regulácie rušivo zasahuje do 
slobody tlače a nezávislosti žurnalistiky. Na druhej strane vlády a organizácie občianskej 
spoločnosti zastávajú názor, že väčšia miera regulácie je liekom na všetko. Mnohí odborníci 
sa domnievajú, že regulačný rámec potrebný na dosiahnutie spravodlivého a objektívneho 
obrazu prisťahovalcov v médiách je zväčša namieste a problémy nesúvisia s nedostatočnými 
právnymi predpismi, kódexmi a usmerneniami, ale s ich nedostatočným uplatňovaním.

Porozumenie mediálnych aktérov

Mnohí ľudia nazerajú na „médiá“ ako na jednotný celok. Takéto zjednodušenie je nielen 
nesprávne, ale aj málo užitočné. Mediálne prostredie je neuveriteľne rozmanité, zahŕňa 
rôzne úrovne (globálnu, vnútroštátnu, regionálnu, miestnu), formáty (TV, rádio, tlač 
a internet), autorské práva a publikácie.

Médiá sú osobitným svetom a pre aktérov v oblasti integrácie môže byť ťažké preniknúť 
do konglomerátu mediálnych organizácií, z ktorých každá má svoje vlastné poslanie 
a záujmy. Aktéri v oblasti integrácie, ktorí si želajú ovplyvňovať médiá, by mali rozumieť 
štruktúram a mechanizmom, v rámci ktorých médiá a mediálni odborníci musia pracovať. To 
sa dá docieliť mapovaním mediálneho prostredia, či už na miestnej, regionálnej, celoštátnej 
alebo európskej úrovni. 

Odvetvie médií je veľmi komplikované, pretože sa tam vyskytuje množstvo hráčov a aktérov, 
ktorí sú na sebe závislí, ovplyvňujú sa a spolupracujú navzájom. K zainteresovaným stranám 
patria zákonodarcovia, vlastníci médií, mediálne manažérske spoločnosti, produkčné 
spoločnosti, spoločnosti poskytujúce služby, reklamné spoločnosti, inštitúty zaoberajúce 
sa prieskumom publika a hodnotením, pracovníci zaoberajúci sa výskumom verejnej 
mienky, náborové agentúry, vzdelávacie inštitúcie, spotrebiteľské organizácie, organizácie 
zastupujúce menšiny, únie zamestnancov, únie učiteľov, náboženské organizácie, politické 
strany, nátlakové skupiny, novinári, manažéri v oblasti ľudských zdrojov, tvorcovia 
programov a mienkotvorcovia. 

Aktéri, ktorí si chcú zmapovať mediálne prostredie, musia posúdiť štyri hlavné oblasti:
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Mediálne organizácie, ktoré zabezpečujú produkciu a vysielanie 

Aktéri v oblasti integrácie, ktorí chcú dosiahnuť väčšiu rozmanitosť v médiách alebo sa 
chcú pokúsiť o väčšiu vyváženosť pri vykresľovaní prisťahovalcov, musia najskôr určiť, aký 
druh mediálnej organizácie je najvhodnejší pre ich vzájomnú spoluprácu. Je to miestna, 
regionálna, celoštátna alebo globálna organizácia a je táto organizácia verejná alebo 
komerčná? Ako a kde vysiela, aké sú jej zámery a ciele, aké sú osobitosti tejto mediálnej 
organizácie a v akom vzťahu je s inými organizáciami? Potom je potrebné, aby porozumeli, 
v akom prostredí mediálna spoločnosť funguje a ktoré strany sú zainteresované, napríklad: 
kto vlastní spoločnosť, akými politikami sa riadi (komerčné, žurnalistické, programové, 
osobné, politiky rozmanitosti, sponzorské a politiky vzťahov s verejnosťou a politické 
združenia) a kto je nápomocný pri výrobe a vysielaní ich programov? Dôležité je tiež 
porozumieť úlohe širokého spektra profesií a organizačných oddelení v médiách. 

Právne predpisy a kontrolné orgány, ktoré určujú možný spôsob práce médií

Na dosiahnutie objektívneho verejného obrazu a boj proti rasizmu v médiách, je dôležité 
poznať typy mechanizmov sťažností na médiá, ktoré existujú v médiách, novinárskych 
združeniach a v oblasti protirasistických právnych predpisov. Pri styku s kontrolným 
orgánom je potrebné najskôr identifikovať postavenie inštitúcie. Zodpovedajú sa médiá zo 
zákona vládnej inštitúcii alebo inštitúcii založenej na samoregulácii samotných médií? Kedy 
sa od médií požaduje, aby podávali správy a o čom? Sú tieto správy prístupné verejnosti? 
Aké sú povinnosti kontrolného orgánu, ak sa médiá neriadia požiadavkami? 

Užívatelia médií 

Pasívna úloha užívateľa médií ako člena publika sa rozširuje a je čoraz interaktívnejšia. 
Užívatelia médií sa stále viac zúčastňujú na programoch, vytvárajú si vlastné webové 
stránky a vystupujú ako neoficiálni kontrolóri médií, napríklad prostredníctvom hodnotení 
a sťažností. Aktéri v oblasti integrácie, ktorí chcú ovplyvniť médiá, môžu ťažiť z rastúceho 
významu užívateľov médií. Môže sa to dosiahnuť väčším využívaním štruktúr na podávanie 
sťažností, vytváraním vlastných mediálnych platforiem, účasťou na interaktívnych 
mediálnych diskusiách a podporovaním vzdelávania v oblasti médií v školách na zlepšenie 
mediálnej gramotnosti.

Trh práce

Aktéri v oblasti integrácie, ktorí chcú dosiahnuť väčšiu rozmanitosť pracovnej sily v mediálnom 
priemysle z krátkodobého a dlhodobého hľadiska, by mali identifikovať zainteresované 
strany a prípadné „hybné sily zmeny“ zodpovedné za všeobecné záležitosti týkajúce sa trhu 
práce, ako napríklad odborné vzdelávanie, profesijná orientácia, poradenstvo uchádzačom 
o zamestnanie a politiky zamestnanosti. Patria k nim zamestnanecké zväzy, združenia 
zamestnávateľov, inštitúcie odbornej prípravy a vnútroštátne poradenské centrá pre 
mediálne profesie, ktoré určujú prostredie, v ktorom noví mediálni odborníci môžu vstupovať 
do mediálneho priemyslu a podnecovať zamestnávateľov, aby školili svojich zamestnancov 
v nových medzikultúrnych kompetenciách a zručnostiach.
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Podrobnejšie informácie o mapovaní mediálneho prostredia sa nachádzajú v dokumente 
Thinking forward: Making the Media more Diverse and the Role of „Change Agents“: 

www.eumap.org/advocacy/advoc_eumap/media/TV_followup/index

Pozri tiež „Media4Diversity: taking the pulse of diversity in the media“: 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=sk&catId=423&newsId=512&furtherNews=yes 

Mapovanie mediálneho prostredia môže byť časovo náročné. Mnohí aktéri v oblasti 
integrácie môžu pokladať mapovanie za nemožné z hľadiska obmedzených zdrojov. Preto 
by bolo vhodné rozvíjať povedomie organizácií, ktoré mapujú prostredie jednotlivých 
médií tak, aby tieto organizácie mohli slúžiť ostatným ako zdroj. 

Po ukončení procesu mapovania budú aktéri v omnoho lepšej pozícii, aby mohli porozumieť 
prečo, ako a či by konkrétne mediálne organizácie mali záujem o partnerstvá. Záujmy 
aktérov v oblasti integrácie a záujmy mediálnych organizácií môžu byť spoločné, môžu sa 
prekrývať alebo byť v rozpore. Proces mapovania aktérom pomáha porozumieť tomu, ako 
smerovať svoj odkaz na správnu úroveň a správnej osobe. 

Vyhradenie času na zmapovanie mediálneho prostredia, pokiaľ ide o hlavných aktérov, 
právny rámec, užívateľov a trh práce, pomôže aktérom v oblasti integrácie pochopiť prečo, 
ako a ktoré mediálne organizácie majú záujem spolupracovať pri dosiahnutí presnejšieho 
a objektívnejšieho obrazu prisťahovalcov a etnicky rozmanitejšej pracovnej sily.

2.2 Príprava efektívnej mediálnej stratégie

Pre mnohých aktérov v oblasti integrácie môžu média predstavovať skrytého spojenca 
alebo nepriateľa. Aktéri v oblasti integrácie by mali venovať pozornosť rozvoju mediálnej 
stratégie a zosúladeniu poslania mediálnej organizácie (mediálnych organizácií), formulácii 
svojho odkazu a rozvoju strategických spojenectiev. 

Mediálna stratégia môže byť efektívnejšia, ak si aktér zmapuje mediálne prostredie 
a identifikuje a analyzuje zainteresované strany. Pozornosť by sa mala venovať aj rozvoju 
aktívnej dlhodobejšej mediálnej stratégie, pretože mediálne pokrytie je najúčinnejším 
prostriedkom pri menení postojov vtedy, keď je dlhodobé.

*
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Publikácia How to communicate: Strategic communication on migration and integration (Ako 
komunikovať: Strategická komunikácia o migrácii a integrácii), uverejnená nadáciou King 
Baudouin Foundation, Belgicko, poskytuje praktické rady občianskej spoločnosti, ktorá má 
v úmysle vo väčšej miere sa angažovať v oblasti médií. 

www.kbs-frb.be/uploadedfiles/KBS-FRB/05)_Pictures,_documents_and_external_
sites/09)_Publications/PUB_1624_How_to_Communicate.pdf

Aktéri v oblasti integrácie by mali posúdiť, ako ich program zapadá do poslania mediálnej 
organizácie a jej oddelení a podľa toho by mali zosúladiť svoju mediálnu stratégiu. Príklady 
stratégií, ktoré podporujú poslanie mediálnej organizácie:

Poskytovať novinárom konzistentné a spoľahlivé informácie. Novinári sú pod stále väčším •	
tlakom a majú omnoho menej času na preskúmanie reportáží. Dobre napísané tlačové správy 
sú neoceniteľné pri získavaní publicity a užívateľsky prístupných faktických publikácií (s dobre 
vypracovaným zhrnutím) môžu novinárom poskytnúť potrebné kontextové informácie.

Zabezpečiť, aby ich webové stránky obsahovali aktuálne relevantné informácie a boli užívateľsky •	
prístupné tak, aby novinári mali ľahký prístup k informáciám, tlačovým správam a publikáciám. 

Budovať databázy v oblasti problematiky rozmanitosti, ktoré novinárom pomôžu pri •	
hľadaní hovorcov, odborníkov a jednotlivých prisťahovalcov, ktorí poskytnú príbehy 
o svojich skúsenostiach. 

Aktéri v oblasti integrácie môžu častejšie vystupovať vo svojom miestnom mediálnom 
prostredí tým, že zahrnú vzťahy s verejnosťou do svojho strategického plánovania 
a prispôsobením svojho prístupu tak, aby bol v súlade s celkovým poslaním a kvalitatívnou 
úrovňou mediálnych organizácií.

Je potrebné, aby si aktéri v oblasti integrácie stanovili jasné zámery a ciele pre svoju mediálnu 
stratégiu, identifikovali svoje cieľové publikum a podľa toho prispôsobili svoj odkaz. Jednotlivé 
zložky vlády často vysielajú neurčité správy o prisťahovalectve a jeho vhodnosti. Vlády a iné 
zainteresované strany môžu uviesť neurčité odkazy a nesprávne predstavy o prisťahovalcoch 
na pravú mieru pomocou médií ako prostriedku na poučenie verejnosti o problematike 
prisťahovalectva a integrácie a môžu tiež financovať nezávislý výskum o úlohe a príspevku 
prisťahovalcov v hostiteľskej spoločnosti a využiť médiá na šírenie záverov. 

Je potrebné, aby si aktéri premysleli ako zvýšiť vnímanie verejnosti k záležitostiam týkajúcim 
sa prisťahovalectva. Môžu sa napríklad prostredníctvom osobných príbehov a prípadových 
štúdií zamerať na podobné hodnoty a na to, čo ľudí zaujíma. Môžu vyzvať mediálnych 
aktérov, aby sa vyhýbali konečným vyhláseniam, ktoré provokujú k rozdielnym reakciám. 
Potrebné je tiež venovať pozornosť mediálnemu štýlu cieľových mediálnych organizácií. 
Napríklad bulvárna tlač s väčšou pravdepodobnosťou zhromažďuje emotívne príbehy, 
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takže môže efektívnejšie použiť osobné príbehy prisťahovalcov, zatiaľ čo seriózne noviny 
môžu mať záujem o kvantitatívne údaje a kontextové informácie. 

Príklady stratégií na zabezpečenie toho, aby informácia bola odovzdaná efektívne: 

Školenie špecializovaných hovorcov, ktorí môžu oprávnene hovoriť v mene prisťaho-•	
valeckých komunít a vedia podávať vysvetlenia a presadzovať problematiku mediálne 
vhodným spôsobom. 

Rozširovanie podpory. Mnohé organizácie občianskej spoločnosti sa dostávajú do pasce •	
tým, že sa starajú o svojich existujúcich priaznivcov namiesto toho, aby sa postarali o to, 
aby oslovili väčšinu verejnosti.

Využívanie miestnej tlače. Miestna tlač má významný vplyv na základe výrazného •	
podielu čitateľov komunitných týždenníkov a skutočnosti, že integráciu pociťujú ľudia 
na miestnej a nie celoštátnej úrovni. Často sa stáva, že príbehy uverejnené v miestnej 
tlači preberú celoštátne médiá.

Rozvíjanie produktívnych pracovných vzťahov s vydavateľmi a novinármi, nielen s tými, •	
ktorí sú naklonení problematike prisťahovalcov, ale aj s tými, ktorí nie sú.

Poučovanie verejnosti o tom, aby bola viac kritická k mediálnym výstupom, vysvetľovaním •	
vplyvu kultúrneho a sociálneho pozadia v prezentácii aj interpretácii.

Monitorovanie mediálneho výstupu a diskutovanie o zisteniach s mediálnymi •	
organizáciami, novinármi a vydavateľmi a v prípade potreby využívanie orgánov, 
u ktorých sa možno sťažovať (ombudsmani, orgány pre otázky rovnosti, tlačové rady).

Aktéri v oblasti integrácie by mali zo svojich miestnych pomerov a minulých skúseností čerpať 
nápady, ako zamerať a formulovať svoj odkaz určený pre konkrétne cieľové publikum.

Ústredný informačný úrad (Spojené kráľovstvo) vydal v roku 2004 publikáciu, v ktorej skúma 
sociálne, kultúrne a subjektívne faktory, ktoré ovplyvňujú komunikačné potreby komunít 
etnických menšín a poskytujú strategické a kreatívne usmernenie v oblasti komunikácie  
s komunitami etnických menšín. 

www.coi.gov.uk/documents/common-good-bme-exec-summ.pdf 

Mediálne prostredie je jednoducho príliš veľké a príliš rozmanité, aby ho dokázal zmeniť 
jeden aktér v oblasti integrácie. Aktéri v oblasti integrácie by mali posúdiť spoluprácu 
s inými zainteresovanými stranami, aby mohli odovzdať konzistentný a dôrazný odkaz na 
miestnej, regionálnej, celoštátnej úrovni alebo na úrovni EÚ. 

Organizácie občianskej spoločnosti môžu rozvíjať vzťahy s vládnymi úradníkmi s cieľom zosúladiť 
odkazy, alebo v prípade odporujúcich si odkazov, zabezpečiť, aby vláda zohľadnila stanoviská 
občianskej spoločnosti a aby sa v reakcii občianskej spoločnosti zohľadnili záujmy vlády. 

*
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Aktéri v oblasti integrácie môžu spájať existujúce iniciatívy a zainteresované strany 
a umožňovať a podporovať iniciatívy komunitných médií. Spolupráca medzi vládou, 
akademickými inštitúciami a výskumným inštitúciami môže pomôcť pri príprave základne 
pre výskum a údaje do diskusií o prisťahovalectve prostredníctvom médií. 

Strategické spojenectvá medzi občianskou spoločnosťou, vládou, výskumnými inštitúciami 
a organizáciami mediálnych odborníkov môžu pomôcť získať vplyv v takej širokej 
a rozmanitej oblasti, akou sú médiá. 

Projekt MIGRACE realizovaný mimovládnou organizáciou Člověk v tísni pri Českej televízii 
bojoval proti stereotypizácii uverejňovaním problematiky migrácie v masmédiách (TV, 
rozhlas, noviny, žurnály, časopisy a kultúrne a vzdelávacie programy) a informovaním českej 
verejnosti o výzvach a príležitostiach, ktoré migrácia ponúka.

www.diskriminace.info/dp-migrace/program_migrace.phtml 

The Leicester Mercury, miestne noviny v Spojenom kráľovstve, sú partnerom Leicesterskej 
multikultúrnej poradnej skupiny, v ktorej sa angažujú vedúce osobnosti z komunálnej 
úrovne, komunity, náboženskej, dobrovoľníckej a akademickej obce. Vydavateľ novín 
sa podieľa na pravidelných diskusiách s cieľom dospieť k väčšiemu porozumeniu medzi 
médiami a komunitnými skupinami. Partnerstvo viedlo k informovanejšiemu spravodajstvu 
a redakčnému rozhodnutiu pridať novú každodennú rubriku, do ktorej prispievajú rôzni 
ľudia z miestneho prostredia, a k zlepšenej komunikácii s čitateľmi v ťažšie dosiahnuteľných 
skupinách prisťahovalcov. 

http://83.137.212.42/sitearchive/cre/about/sci/casestudy5_leicester.html 

Fórum o migrácii a komunikácii pod vedením Dublinského technologického inštitútu spája 
mediálnych producentov prisťahovaleckého a neprisťahovaleckého pôvodu, poskyto-
vateľov služieb mimovládnych organizácií/komunitných aktivistov a výskumníkov sociálnej 
oblasti i oblasti politiky, aby posilnili hlas prisťahovalcov a ich perspektívy, ktoré predtým 
chýbali, slúžili ako senzácia alebo boli marginalizované v dominantných mediálnych 
prezentáciách prostredníctvom mnohých mediálnych projektov, ktoré vyzdvihujú osobné 
a kolektívne príbehy o zlúčení rodiny a nezdokumentovanej migrácii.

www.fomacs.org 

Vláda rakúskej provincie Tyrolsko spolupracovala s médiami na vykonávaní svojho 
integračného programu. Správy tradičných novinárov a novinárov s prisťahovaleckým 
pôvodom zamerané na problematiku prisťahovalectva poskytujú verejnosti pohľad na 
každodenný život prisťahovalcov a na to, ako prispievajú k hostiteľskej spoločnosti. Píšu 
o úlohe prisťahovalcov na trhu práce a ich príspevku k nemu; rodinnom živote osôb, 
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ktoré si osvojili dve kultúry; zapájaní sa do športovej činnosti a zábavy a sociálnej situácii 
rôznych typov prisťahovalcov, napr. žiadateľov o azyl, utečencov, osôb s trvalým pobytom, 
dočasných pracovníkov/sezónnych pracovníkov, študentov a pod.

 www.tirol.gv.at/themen/gesellschaft-und-soziales/integration

Rozvoj medzikultúrnych kompetencií mediálnych organizácií

Je potrebné, aby si mediálni odborníci rozvíjali medzikultúrne kompetencie, aby vedeli 
efektívne pracovať v rozmanitom prostredí a mohli sa zlepšovať, čo sa týka presnosti, 
nestrannosti a spravodlivosti. Medzikultúrne kompetencie novinárov boli identifikované na 
šiestom nadnárodnom stretnutí EquaMedia Transnational Meeting, ktoré sa konalo v Ríme 
v roku 2004 ako:

Poznatky: Vedieť, kto sú hlavní aktéri v spoločnosti, aká je ich úloha v spoločnosti a ich •	
pozadie (náboženstvo, kultúrne zvyky a história).

Zručnosti a skúsenosti: Okrem medzikultúrnych komunikačných zručností vedieť •	
nájsť a rozvíjať zdroje; vytvoriť novinársky produkt o multikultúrnej téme a vytvoriť 
medzikultúrny rámec.

Postoj: Byť nepredpojatý, bádavý (ísť radšej za zdrojom ako za hovorcom komunity) a byť •	
ochotný poskytnúť väčšiu kontrolu osobám, s ktorými sa bude viesť rozhovor. 

Získavanie medzikultúrnych kompetencií možno zahrnúť do učebného plánu mediálnych 
škôl. Keďže mnohí ľudia vstupujú do profesie bez formálneho vzdelania v žurnalizme 
alebo mediálnych štúdií, medzikultúrne vzdelávanie je možné zahrnúť do kurzov profesi-
onálneho rozvoja a do vzdelávania na pracovisku, ktoré ponúkajú mediálne organizácie, 
profesionálne orgány a únie. Priebežné vzdelávanie v oblasti medzikultúrnych kompetencií 
je nevyhnutné, pretože dochádza k zmenám nielen v zložení spoločnosti, ale aj v diskusiách 
o prisťahovalectve v rámci spoločnosti. Iniciatívy v oblasti vzdelávania by sa mali zamerať 
na redaktorov, novinárov, pedagógov a samoregulačné orgány. Aktéri v oblasti integrácie 
môžu médiám a žurnalistickým školám poskytnúť pomoc pri príprave kurzov o prisťahova-
lectve a kultúrnej rozmanitosti. 

Poskytovanie materiálov, vzdelávania a platforiem pre dialóg o medzikultúrnych 
kompetenciách je praktickou cestou pre priamu spoluprácu s mediálnymi odborníkmi 
počas ich štúdia a profesionálneho rozvoja. Prvým krokom je zapojiť pedagógov 
a organizátorov v oblasti médií. 

Society of Editors a Media Trust (Spojené kráľovstvo) vypracovali príručku Reporting Diversity 
(Spravodajstvo o rozmanitosti) na pomoc novinárom pri podávaní nestranných správ 
o problematike prisťahovalcov. Uvádza sa v nej obraz meniacich sa komunít, poukazuje na 
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konkrétne problémy, ktorým novinári čelia pri podávaní správ o záležitostiach komunity 
a čerpá z príkladov osvedčených postupov z rôznych mediálnych kontextov.

www.societyofeditors.co.uk/userfiles/file/Reporting%20Diversity.pdf 

Štvrťročný tematický časopis rakúskeho integračného fondu, Integration im Fokus, je 
prístupným zdrojom informácií zameraným konkrétne na novinárov a hlavné osoby 
zodpovedné za komunikáciu, ako napríklad politikov a pedagógov. Mimoriadne pozitívna 
odozva na túto publikáciu zo strany masmédií a jej náklad 17 000 výtlačkov naznačujú, že 
publikácia vypĺňa medzeru na trhu v oblasti špeciálne zameraných médií.

www.integrationsfonds.at/index.php?id=130 

Aby vzdelávanie bolo efektívne, musia byť zaangažované všetky zainteresované strany, 
vyšší manažment musí podporiť ciele a vzdelávací program musí byť úzko spojený 
s mediálnym výstupom. Podporu manažmentu je možné zabezpečiť spojením výsledkov 
vzdelávania s ich túžbou po medzinárodnom uznaní, potrebou súladu s právnymi predpismi, 
prísľubom hmatateľných zlepšení a zahraničných študijných ciest. Podporu novinárov 
a iných mediálnych odborníkov možno získať na základe zabezpečenia lepších zručností 
a poznatkov; ponúknutím stimulov ako ceny, študijné cesty, osvedčenia; príležitostí na 
vytváranie sietí a jednoducho na základe zmeny bežnej praxe a príjemného zážitku. 

V medzikultúrnom vzdelávaní by sa malo udržať praktické zameranie na rozvíjanie zručností. 
Napríklad v rámci vzdelávania by sa mali vyhotovovať správy o migrácii. Malo by sa tiež 
poskytovať poradenstvo o tom, ako zlepšiť komunikáciu s aktérmi v oblasti integrácie 
vrátane vládnych agentúr, organizácií občianskej spoločnosti a prisťahovaleckých komunít. 
Efektivita vzdelávania by sa mala vyhodnocovať. Dá sa to najlepšie docieliť monitorovaním 
mediálneho pokrytia pred a po vzdelávaní. 

Európska komisia pre vysielanie so švédskou radou Európskeho sociálneho fondu 
a Agentúrou EÚ pre základné práva pripravili „Diversity Toolkit for factual programmes in 
public service television“ (Súbor nástrojov pre rozmanitosť v dokumentárnych programoch 
vo verejnoprávnej televízii) s cieľom pripraviť televíznych odborníkov na presadzovanie 
zásad kultúrnej rozmanitosti v rámci svojich služieb. V súbore nástrojov sa spájajú prvky 
praktických informácií (kontrolné zoznamy, referencie) a rady z oblasti osvedčených 
postupov, ktoré je možné využívať, uplatňovať a z ktorých sa dá poučiť. Obsahuje aj DVD 
s výňatkami z novín a publicistickými programami z tucta európskych krajín, v ktorých sa 
vykresľujú niektoré z ťažkostí, ktorým novinári čelia pri podávaní správ o menšinách. 

http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/media-toolkit_diversity_en.pdf 

http://www.societyofeditors.co.uk/userfiles/file/Reporting Diversity.pdf
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Španielske observatórium rasizmu a xenofóbie vypracovalo v spolupráci s najvýznam-
nejším tradičným médiom v oblasti migrácie Praktickú príručku pre mediálnych odborníkov: 
mediálne spracovanie prisťahovaleckej problematiky. Zahŕňa hlavné odporúčania pre prácu 
v oblasti prisťahovalectva, praktické nástroje a poradenstvo o tom, ako ich zaviesť do 
každodenného života a zoznam príslušných kontaktov a webových stránok pre mediálnych 
odborníkov.

www.oberaxe.es/files/datos/47d1394b65cc8/GUIA%20MEDIOS%20ELECTRONICANIPO.pdf 

Redaktori a novinári môžu rozvíjať svoje siete s cieľom zabezpečiť, aby lepšie porozumeli 
prisťahovaleckej komunite a otázkam, ktoré sa ich týkajú; dokázali lepšie uspokojiť ich 
potreby a mohli tak hovoriť s ľuďmi, ktorí sú priamo zapojení do prípadu/problému, alebo 
s osobou, ktorá môže hovoriť pravdivo a oprávnene v mene týchto ľudí.

Ďalšia možnosť je iniciovať diskusné platformy s cieľom lepšie porozumieť vplyvu médií na 
integráciu. Konštruktívne diskusie s vybranými zainteresovanými stranami v oblasti médií 
tiež umožňujú rýchlu reakciu na meniace sa aktuálne udalosti. 

V rámci iniciatívy holandského verejnoprávneho vysielania Mira Media a holandského 
združenia novinárov Perslink (Tlačové spojenie) boli vypracované rôzne nástroje vrátane 
databázy v oblasti rozmanitosti na zlepšenie kontaktov medzi komunitami etnických menšín 
a médiami s cieľom poskytnúť objektívnejšie informácie o multikultúrnej spoločnosti 
a migrantoch. Hovorcovia, ktorí sú vyškolení v oblasti práce s médiami, sa s novinármi 
stretávajú na schôdzach siete. 

www.perslink.nl 

Aktéri v oblasti integrácie môžu najviac ťažiť zo svojich uznávaných odborných skúseností 
a kompetencií v oblasti integrácie tým, že rozpoznajú a ocenia osvedčené mediálne postupy. 
Toto konanie stimuluje redaktorov a novinárov, aby pracovali na príbehoch o imigrantoch 
a zahrnuli túto tému do médií.

Dobrú mediálnu prax môžu mediálne organizácie, vláda a občianska spoločnosť podporiť 
udeľovaním cien za excelentnosť. 

K cenám nadácie CIVIS Media Foundation patrí európska televízna cena CIVIS a Nemecká 
televízna cena CIVIS (kategória informácie) a nemecké rozhlasové ceny CIVIS (krátke 
programy a dlhé programy).

www.civismedia.eu/tv/civis 

*
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Novinársku cenu „Za rozmanitosť. Proti diskriminácii“ udeľuje Európska únia novinárom, 
ktorých práca prispieva k tomu, aby verejnosť lepšie pochopila výhody rozmanitosti 
a bojovala proti diskriminácii v spoločnosti.

http://journalistaward.stop-discrimination.info 

Udeľovanie ocenenia Refugee Week Scottish Media Awards, ktoré organizuje sieť Asylum 
Positive Images Network, zahŕňajúca Oxfam, Národnú úniu novinárov, Amnesty International, 
Britský Červený kríž a Škótsku radu pre utečencov (Scottish Refugee Council), získavajú novinári, 
ktorí prispeli k výnimočnému a objektívnemu spravodajstvu o problematike azylu v Škótsku. 

www.refugeeweek.org.uk/scotland

„Trefmedia“ patriaca k Minderhedenforum (Flámsko, Belgicko) každoročne udeľuje cenu 
medzikultúrnej televízie. Môžu sa nominovať programy zamerané na priblíženie etnicko-
kultúrnej diverzity z nestereotypného hľadiska.

www.trefmedia.be 

2.3 Vytváranie médií s rozmanitejším zastúpením 

Existujú viaceré dôvody, prečo prisťahovalci menej často nachádzajú pracovné uplatnenie 
v médiách, pričom vo všetkých prípadoch sa odporúča zamerať sa na stratégie náboru. 
Patrí k nim nedostatok pozitívnych vzorov v ich komunite a tiež ich zviditeľňovanie 
v médiách. V mnohých kultúrach nie je žiaduca kariéra v médiách a uprednostňuje sa kariéra 
v stabilnejších zamestnaniach. V prisťahovaleckých komunitách bývajú málo oboznámení 
o spektre pracovných miest, ktoré sú dostupné v médiách. 

Meniace sa demografické zloženie európskych spoločností znamená, že mladí prisťahovalci budú 
tvoriť významnú časť budúcej pracovnej sily. Je potrebné, aby náborové stratégie, ktoré používajú 
mediálne organizácie a vzdelávacie inštitúcie, preukázali mladým prisťahovalcom a ich rodičom, 
že mediálny priemysel im bude prikladať vážnosť a ponúkne im rovnaké príležitosti (zavedené 
sú právne predpisy na ochranu prisťahovalcov pred diskrimináciou na základe ich rasy, etnickej 
príslušnosti alebo náboženstva, nie však na základe ich postavenia prisťahovalca ako takého).

Mediálne organizácie môžu organizovať na stredných školách dni mediálnych povolaní, ponúknuť 
špeciálne programy praxe a poskytnúť vysokoškolské štipendiá. Odborové zväzy, zamestnáva-
teľské organizácie a komunitné organizácie tiež zohrávajú dôležitú úlohu v podpore mladých 
prisťahovalcov, aby sa uchádzali o prácu v médiách. Komunitné organizácie môžu napríklad 
zahrnúť mladých prisťahovalcov do mediálnych projektov miestnej komunity. 

http://journalistaward.stop-discrimination.info/
http://www.refugeeweek.org.uk/scotland
http://www.trefmedia.be
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Na plánovanie cielených náborových stratégií, na základe ktorých sa novinárstvo stane pre 
mladých prisťahovalcov príťažlivejším zamestnaním, sa môže použiť spätná väzba zo strany 
skupín s nízkym zastúpením v médiách. 

CREAM je európsky projekt pozostávajúci z rôznych vzdelávacích aktivít v oblasti médií 
a podujatí v oblasti profesijnej orientácie pre mladých ľudí, ktoré sa vykonávajú v spolupráci 
s mediálnym priemyslom. Dohromady tieto aktivity a podujatia umožňujú študentom, 
najmä z etnických menšín, vyskúšať si prácu v médiách a povzbudzujú ich k tomu, aby si 
zvolili štúdium, ktoré ich pripraví na kariéru v médiách. 

www.olmcm.org/section.php?SectionID=10

Fínsky projekt Mundo je projekt vzdelávania a pracovnej prípravy v oblasti médií zameraný 
na skupiny prisťahovalcov a utečencov. Projekt ponúka komplexné vzdelávanie v oblasti 
médií vrátane praxe v mediálnych organizáciách a je zameraný aj na prípravu mentorov 
pre jednotlivých študentov, ktorí majú prisťahovalecký pôvod a sú príslušníkmi etnickej 
menšiny z radov migrantov. 

www.yle.fi/mundo 

Projekt DigiTales povzbudzuje prisťahovalcov v tom, aby uvažovali o kariére v médiách tak, 
že ich zapája do digitálneho poviedkového projektu, v rámci ktorého pripravia krátky film 
o svojom živote. Takto sa môžu naučiť, ako napísať scenár, zaznamenať komentár a upraviť 
snímky, videonahrávky a kresby do filmu. 

www.digi-tales.org 

Programy výchovy v oblasti rozmanitosti a rozvoj príležitostí umožňujú mentorovaným 
osobám maximalizovať svoj potenciál a podporujú ich v tom. Je to možné dosiahnuť 
pomocou realistických a zvládnuteľných programov kariérneho rozvoja; umožnením, aby 
jednotlivci prekonávali organizačné bariéry, ktoré bránia povýšeniu a postupu, rozvojom 
kompetencií a zvyšovaním motivácie. Mediálnych odborníkov prisťahovaleckého pôvodu 
je tiež možné podporovať v tom, aby vytvárali siete pomocou odborových zväzov 
a pracovných skupín, aby si navzájom poskytovali odbornú pomoc vrátane poradenstva 
v oblasti vzdelávania, pracovných príležitostí a kariérneho rozvoja.

Etnické mediálne organizácie môžu propagovať integráciu a zároveň chrániť etnickú 
a kultúrnu identitu. Tento dvojitý prístup pomáha nachádzať príležitosti pre alternatívne 
diskusie s tradičnými médiami a zároveň je aj mostom ku krajine a pôvodnej kultúre. 
Etnické médiá môžu hrať dôležitú úlohu pri podnecovaní vnímania širokej verejnosti. 
Prisťahovaleckým skupinám umožňujú vyjadriť sa, ukázať, akí sú v skutočnosti, začať 
dialóg s hostiteľskou spoločnosťou a vysloviť nespokojnosť. Z týchto dôvodov by mediálne 

*

http://www.olmcm.org/section.php?SectionID=10
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organizácie a zainteresované strany v oblasti integrácie mali zvážiť možnosť ponuky 
mentorovania a príležitostí na rozvoj pre odborníkov pracujúcich v etnických médiách. 

Mentorovanie a príležitosti na rozvoj nových i súčasných odborníkov s prisťahovaleckým 
pôvodom sú účinnými nástrojmi na posilnenie politiky rozmanitosti mediálnej organizácie 
v oblasti prijímania, kariérneho postupu a udržania zamestnancov.

Mediam'Rad je trojročný európsky program inštitútu PANOS Paríž na zvýšenie plurality 
stanovísk a posilnenie rozmanitosti stanovísk v médiách podporovaním trvalej spolupráce 
a partnerstiev medzi etnickými médiami a tradičnými médiami. Medzi jeho aktivity 
patria pracovné semináre na vzájomnú výmenu zručností v oblasti odborných postupov 
a skúseností, európske mediálne stretnutia, porovnávacia analýza obsahu mediálnych 
informácií uverejnených etnickými médiami a tradičnými médiami a fond na podporu 
partnerstva – všetky tieto aktivity poskytujú možnosti rozvoja etnických mediálnych 
odborníkov. 

www.mediamrad.org/ 

Vzhľadom na nedostatok etnických mediálnych odborníkov, odborníci vyškolení v zahraničí sú 
nedostatočne využívaným zdrojom. Zamestnanci alebo odbory často neuznávajú ich kvalifikáciu 
a skúsenosti. Okrem toho informácie o možnosti zamestnať sa v médiách sa často šíria ústnym 
podaním, čo vylučuje mediálnych odborníkov, ktorí práve neštudujú alebo nepracujú v tomto 
odvetví. Mediálne organizácie, profesijné organizácie, únie a organizácie zamestnávateľov by 
mali vo svojich náborových stratégiách zvážiť možnosť zamerať sa na odborníkov vyškolených 
v zahraničí a usporiadať školenie, ktorým zabezpečia zručnosti a poznatky potrebné odborníkov 
vyškolených v zahraničí, aby vedeli v hostiteľskej krajine efektívne pracovať. 

Zahraniční novinári prenasledovaní za vykonávanie svojho povolania môžu byť nútení odísť 
do exilu a z týchto dôvodov sa im môže v európskej krajine priznať postavenie utečenca. 
Týmto odborníkom sa teda môže uznať kvalifikácia a v Európe môžu pokračovať vo 
svojom povolaní. Dalo by sa to dosiahnuť zabezpečením programu hodnotenia zručností 
a vzdelávania, programu praxe, štipendiami pre exilových novinárov, aby mohli vykonávať 
výskum alebo sa zúčastňovať vzdelávacích kurzov a vytváraním sietí pre exilových novinárov 
na výmenu informácií a propagáciu vzdelávacích a pracovných príležitostí. 

Štátne orgány a aktéri občianskej spoločnosti zohrávajú hlavnú úlohu pri umožňovaní 
prístupov k zamestnaniu a uznaniu zručností a kvalifikácií z jedného neodkrytého 
zdroja – mediálnych odborníkov vyškolených v zahraničí a konkrétne novinárov v exile.

*

*
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Sieť exilových novinárov (UK) podporovaná Národnou úniou novinárov a spoločnosťou 
MediaWise Trust pomáha novinárom, ktorí sú v exile v Spojenom kráľovstve, aby unikli 
prenasledovaniu z dôvodu svojej práce v médiách. Stavia na projekte RAM, ktorý podporoval 
exilových novinárov tým, že im zabezpečil prax, vzdelávanie a informácie o mediálnom 
prostredí Spojeného kráľovstva, zriaďovaní vlastného mediálneho pôsobenia, možnosti 
začať kariéru a poskytovateľov vzdelávania. Prístup k odborným vzdelávacím kurzom 
poskytuje aj Národná únia novinárov. Okrem toho v rámci projektu RAM bol pre redaktorov 
tlačových aj vysielacích médií vytvorený zoznam exilových novinárov, aby mohli exilovým 
novinárom ponúknuť zamestnanie alebo zadávať zákazky. 

www.exiledjournalists.net 

Uplatňovanie stratégií rozmanitosti 

Efektívne stratégie rozmanitosti mávajú obvykle tieto charakteristiky: 

prezentujú sa ako potrebná reakcia na meniace sa demografické zloženie publika a •	
pracovnej sily;

sú integrované do všetkých aspektov mediálnej organizácie a sú viditeľné v aktivitách •	
generálnych riaditeľov a vyššie postavených manažérov, náborových stratégiách, na pracovisku, 
v tematickom a programovom výbere, vo vzťahoch s komunitou a v marketingu a komunikácii; 

zahŕňajú pevné záväzky a ciele, na základe ktorých sa úzko monitoruje pokrok •	
a podrobné výročné správy; 

majú osobitný rozpočet vyhradený na oblasť rozmanitosti. •	

Holandská vláda má zavedenú mediálnu politiku a politiku rozmanitosti od roku 1996 
s osobitným rozpočtom pre MVO a iniciatívy v oblasti tlače a vysielania. Holandské 
verejnoprávne vysielanie uzavrelo s vládou zmluvu, v rámci ktorej majú plniť ciele v oblasti 
rozmanitosti. Obsahuje napríklad legislatívnu povinnosť vyhradiť 20 % televízneho a 25 % 
rozhlasového vysielacieho času na multikultúrne programy. 

Rozmanitosť a rovnosť príležitostí pri zamestnávaní sú súčasťou zákona o vysielaní 
Spojeného kráľovstva, pričom existujú aj konkrétne vládne politiky v oblasti rozmanitosti 
týkajúce sa rôznych aspektov médií a zainteresovaných strán v médiách. BBC sa venuje 
úvahám o rozmanitosti v Spojenom kráľovstve a sprístupňovaním svojich služieb všetkým 
občanom. Centrum rozmanitosti v rámci BBC pravidelne vykonáva monitorovacie prieskumy 
obrazu menšín, aby sa mohlo posúdiť ich zastúpenie v programoch uvádzaných v hlavnom 
vysielacom čase/spravodajstve na regionálnej a celoštátnej úrovni. 

www.bbc.co.uk/info/policies/diversity.shtml 

http://www.exiledjournalists.net
http://www.bbc.co.uk/info/policies/diversity.shtml
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Belgický vysielateľ VRT ustanovil v roku 2003 Chartu rozmanitosti, ktorá tvorila základ inšti  -
 túcie s názvom Bunka rozmanitosti. Vytvára siete s menšinovými združeniami, mládežníckymi 
organizáciami a medzikultúrnymi médiami s dvojakým cieľom vyhľadávať talenty a poskytovať 
kontakty prípadných účastníkov v programoch. Iniciuje s kolegami aj vzdelávanie v oblasti 
zvyšovania povedomia a rozmanitosti, poskytuje kontakty na menšinových odborníkov 
a poradenstvo o zaraďovaní problematiky rozmanitosti do tradičných programov.

www.vrt.be/vrt_master/over/vrt_overvrt_diversiteit_engagement_charter_bis/index.shtml 

Skupina France Télévisions spustila v roku 2004 Plán pozitívnej akcie pre integráciu. 
V spolupráci s Radio France International zodpovedá za projekt PlurielMedia, ktorý 
vykonáva výskum rozmanitosti vo France Télévisions, poskytuje vzdelávanie v oblasti 
rozmanitosti pre manažérov, medzikultúrne vzdelávanie pre novinárov a vzdelávanie pre 
mladých odborníkov zo skupín etnickej menšiny pracujúcich vo francúzskej televízii. 

www.francetelevisions.fr 

Mediálne organizácie môžu zriadiť výmeny informácií a postupov, aby sa poučili zo 
vzájomných skúseností. 

Úspešné stratégie v oblasti rozmanitosti si vyžadujú, aby mediálne organizácie navrhli 
mechanizmy realizácie a monitorovali účinnosť.

Poprední britskí vysielatelia vytvorili Sieť kultúrnej rozmanitosti s cieľom dosiahnuť 
spravodlivé zastúpenie britskej etnickej populácie na obrazovke a za kamerou. Členovia 
podporujú iniciatívy v rámci krajiny a vymieňajú si skúsenosti, zdroje a modely osvedčených 
postupov.

www.culturaldiversitynetwork.co.uk 

Zameranie mediálneho výstupu na prisťahovalecké skupiny 

Pri príprave svojich programov môžu byť mediálne organizácie vnímavejšie k potrebám 
svojho etnicky čoraz rozmanitejšieho publika. Médiá k tomu môžu pristupovať tak, že 
úplne využijú rozmanitosť v zdrojoch informácií a umožnia vyjadriť sa prisťahovaleckým 
komunitám a subjektom vystupujúcim v správach. Môžu vypracovať formáty o členoch 
rôznych komunít a ich každodennom živote a v obľúbených programoch zobraziť 
rozmanitosť ako bežný prvok spoločnosti.

*
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V šiestom spoločnom základnom princípe pre integráciu sa zdôrazňuje význam prístupu 
prisťahovalcov k verejnoprávnym službám na rovnakom základe ako domáci občania 
a nediskriminačným spôsobom. Verejnoprávni vysielatelia majú rovnako ako subjekty 
financované z verejných zdrojov povinnosť uspokojovať potreby svojich rozmanitých 
publík vrátane prisťahovalcov a etnických menšín a podporovať sociálnu súdržnosť. 

Prisťahovalci by sa mali vyzvať k účasti v programoch ako herci, účinkujúci, účastníci, členovia 
publika a odborníci a mali by pripravovať svoje vlastné komediálne a zábavné programy. Na 
zabezpečenie verného obrazu prisťahovalcov v seriáloch a dramatických programoch by 
sa mali využívať herci a scenáristi s prisťahovaleckých pôvodom, ak sa v nich vyskytuje dej 
s medzikultúrnym kontextom a vystupujú postavy s prisťahovaleckým pôvodom. 

V rámci stratégií rozmanitosti sa v rozhodnutiach týkajúcich sa obsahu a programov zohľadňujú 
potreby, želania a zastúpenie prisťahovalcov medzi inými cieľovými skupinami publika.

Skupina Eurovízie pre medzikultúrne vzťahy a rozmanitosť pri Európskej vysielacej únii (EBU) 
umožňuje medzikultúrnu výmenu televíznych programov, ktorá účastníkom umožňuje 
výmenu krátkych dokumentárnych filmov, ktoré odrážajú multikultúrny a rôznorodý 
charakter európskych spoločností a prispôsobujú ich vlastným vysielacím potrebám. 

www.eurovisiontvsummit.com/pdf/interculturaldiversity_va.pdf 

Holandská organizácia PSB NOS používa Monitor, ktorý mapuje televízny výstup prostred-
níctvom kvantitatívnej analýzy zastúpenia rôznych skupín (aj na etnickej báze), ako 
nástroj tvorby politiky. Poskytuje odpovede na tieto otázky: poskytuje holandská televízia 
reprezentatívny obraz spoločenskej rozmanitosti; je nejaký rozdiel medzi verejnými 
a komerčnými kanálmi, pokiaľ ide o domácich obyvateľov/migrantov a aké je prepojenie 
medzi zobrazovaním zvykov rôznych skupín a jednotlivcov a postavami, ktoré sa objavujú 
v daných televíznych programoch?

Zabezpečenie a podporovanie efektívnej regulácie 

Ku kontrolným orgánom patria nezávislé vysielacie orgány, novinárske rady, štruktúry pre 
sťažnosti na tlač, ombudsmani, parlamenty a tlačové úrady. Médiá môžu byť regulované 
vládou (často k tomu dochádza v prípade vysielania), alebo mediálne odvetvie sa môže 
dobrovoľne samoregulovať (často k tomu dochádza v prípade tlačových médií). Médiá 
bývajú často regulované nepriamo zákonmi na zabránenie nenávistného prejavu a zákonmi 
týkajúcimi sa hanobenia a ohovárania. Médiá sú regulované nielen na celoštátnej úrovni, 
ale aj na európskej a medzinárodnej (UNESCO, EÚ, Rada Európy, OBSE). Napríklad rámcové 
rozhodnutie EÚ o rasizme a xenofóbii zakazuje úmyselné konanie, ktorým sa verejne 

*

http://www.eurovisiontvsummit.com/pdf/interculturaldiversity_va.pdf


Príručka o integrácii 43

$

Z

podnecuje k násiliu alebo nenávisti voči skupine osôb alebo členovi takejto skupiny 
na základe rasy, farby pleti, náboženského vyznania, pôvodu či národnostného alebo 
etnického pôvodu. Nová smernica o službách audiovizuálnych médií sa musí transponovať 
do vnútroštátnych právnych predpisov do konca roku 2009. Podobne ako v predchádzajúcej 
smernici o televízii bez hraníc sa v nej požaduje, aby vysielatelia bojovali proti každému 
podnecovaniu k nenávisti na základe rasy, pohlavia, náboženstva alebo národnosti. 

Na celoštátnej, európskej a medzinárodnej úrovni už existujú právne predpisy o boji proti 
diskriminácii a podpore rozmanitosti a média a zainteresované strany v oblasti médií ich 
môžu efektívnejšie využívať.

Hlavnou úlohou nemeckej tlačovej rady a jej výborov pre sťažnosti je vyšetrovať 
a rozhodovať o jednotlivých sťažnostiach na uverejnené informácie alebo nevhodné správy 
v tlači. Keďže rada je inštitucionalizovaným orgánom významných tlačových združení, 
podľa súkromného práva má právomoci dobrovoľného samomonitorovacieho orgánu na 
základe svojej reputácie ako kvalifikovaného súkromného posudzovateľa, na ktorý sa môže 
obrátiť každý jednotlivec. V poslednom čase pri niekoľkých príležitostiach došlo k rozšíreniu 
a aktualizácii usmernení: napríklad v súvislosti so zákazom diskriminácie, oslavovaním 
násilia a uvádzaním mien osôb v správach o trestnej činnosti. 

www.presserat.info 

Ak existujúce právne predpisy nie sú dostatočné, členské štáty môžu nahliadnuť do dohovoru 
UNESCO o kultúrnej rozmanitosti (2005) a deklarácie Rady Európy o úlohe verejnoprávnych 
služieb v informačnej spoločnosti (2006) a odporúčania jej výboru ministrov o pluralite 
médií a rozmanitosti mediálneho obsahu (2007).

Samoregulácia sama o sebe nezabráni nespravodlivému a diskriminačnému prejavu pri 
prisťahovalcoch a skupinách prisťahovalcov, a to väčšinou v dôsledku skutočnosti, že:

Sťažnosti na základe rasového, etnického, národnostného pôvodu a náboženského •	
vyznania a viery môže často podať iba osoba/osoby uvedené v reportáži a nie iné osoby, 
ktoré sa cítia dotknutí. Okrem toho nemusí existovať zákaz diskriminačnej zmienky  
o skupine ľudí, napríklad prisťahovalcov a žiadateľov o azyl. 

V sťažnostiach na základe nepresnosti sa musí dokázať, že nepresnosť je významná. To sa •	
bude pravdepodobne posudzovať skôr vo vzťahu k významu v kontexte reportáže ako 
celku, než k významu pre sťažovateľa alebo významu z hľadiska sociálnej súdržnosti. 

Pokuty za nedodržanie kódexu nemusia byť prísne, napríklad môže sa stať, že redaktor •	
bude musieť uverejniť kritiku regulačného orgánu, k čomu často dochádza po mnohých 
mesiacoch, čo je príliš neskoro na to, aby to ovplyvnilo alebo zmenšilo spôsobené 
škody. 

*
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Na prekonanie týchto prekážok je potrebné, aby sa odvetvie a organizačné kódexy zamerali 
na príčiny skresľovania a dezinformácií v súvislosti s problematikou prisťahovalectva. 

Mediálne organizácie môžu schváliť nové nástroje samoregulácie, ako napríklad kódex 
správania alebo etický kódex a usmernenia k redakčným politikám tolerantnosti.

V prehľade výskumných prác o rasizme a kultúrnej rozmanitosti v európskych médiách 
z roku 2003 sú uvedené prvky obsahu správ, na ktoré je potrebné sa zamerať. Patrí k nim:

Využívanie zdrojov: Samotní prisťahovalci zriedkavo bývajú zdrojom, dokonca ani keď sa ich •	
príbeh priamo týka. Vyjadrenia prisťahovalcov majú menšiu váhu, pripisuje sa im menšia 
dôveryhodnosť a často sa uvádzajú selektívne v kombinácii s negatívnymi témami  
a/alebo sa vykresľujú v stereotypných rolách. Médiá neodrážajú úplnú rozmanitosť 
stanovísk a opierajú sa o názory obmedzeného počtu predstaviteľov a prisťahovalci sa 
do mediálnych programov, ktoré nesúvisia s prisťahovalectvom, len zriedka zahŕňajú 
ako noví aktéri. 

Nedostatok kontextových informácií: Správy o pozadí bývajú zriedkavé, a preto •	
sa informácie o problematike prisťahovalectva len zriedka uvádzajú v príslušných 
súvislostiach. Málo pozornosti sa venuje každodennému životu a situácii prisťahovalcov 
alebo ich príčinám. Napríklad médiá môžu žiadateľov o azyl vykresliť ako osoby, ktoré sa 
priživujú na štáte, neuvedú však, že vládne politiky im neumožňujú pracovať. 

Dôraz na negativitu: Medzi nové prvky môže patriť senzáciechtivé a selektívne spravodajstvo •	
a využívanie predsudkov verejnosti. Nové príbehy s nadmerným zastúpením prisťahovalcov 
v príbehoch o kriminalite môžu posilniť presvedčenie alebo vnímanie, že kriminálna aktivita 
sa neoddeliteľne spája s konkrétnymi prisťahovaleckými skupinami. Pozitívne príbehy, 
najmä o ekonomickom príspevku migrantov k spoločnosti bývajú zriedkavé. 

Vzťahy medzi médiami a politikami: Politické programy silne vplývajú na obraz prisťa-•	
hovalcov v médiách. Extrémisti môžu vykresliť prisťahovalectvo ako hrozbu pre súčasný 
spôsob života – kultúrne normy a hodnoty, národnú identitu, životnú úroveň, sociálne 
a pracovné príležitosti.

Okrem toho kódexy správania by sa mali vyvarovať používania nesprávnej (a štvavej) 
terminológie, napríklad „ilegálni uchádzači o azyl.“

Redaktori by mali vyzvať novinárov, aby rozvíjali medzikultúrne porozumenie tým, že negatívne 
správy budú podávať vyvážene a kriticky. Tento typ správy nemá štvavý tón a nevyskytuje sa 
v ňom stereotypizácia. Poskytnutím kontextových informácií sa zabezpečí, aby sa reportáže 
zakladali prednostne na skutočnostiach a nie na domnienkach. Novinári môžu tiež konfrontovať 
domnienky o týchto prisťahovalcoch rozhovormi s prisťahovalcami v rámci správ netýkajúcich 
sa prisťahovalcov alebo rozširovaním svojich správ v oblasti prisťahovalectva o nové témy ako 
jedlá, šport, kultúra, hudba, kino, strava a móda prisťahovaleckej komunity.

Na zabezpečenie relevantnosti a presnosti sa spolu s organizáciami občianskej spoločnosti 
a čelnými predstaviteľmi komunít môže vypracovať usmernenie. Usmernenie môže 
obsahovať informácie o:

*
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správnej a vhodnej terminológii pre podávanie správ o problematike prisťahovalectva;•	

etnickom zložení krajiny, regiónu alebo komunity, ktorú prezentujú, a kultúrnych •	
a náboženských praktikách týchto prisťahovaleckých komunít;

kontaktoch v prisťahovaleckej komunite a etnických médiách.•	

Mediálne organizácie môžu zabezpečiť, aby sa porušenia ustanovení kódexu správania 
riešili čo najskôr, aby napríklad okamžite nasledovala oprava alebo aby sa uplatnila pozícia 
„editorov-čitateľov“ (Reader’s Editors), ktorí často vystupujú ako mediátori, aby zabránili 
súdnej žalobe. 

Rady pre sťažnosti a mediálni ombudsmani môžu zohrávať konštruktívnu úlohu pri 
samoregulácii odvetvia, posilňovaní etických noriem a podpore integrácie:

monitorovaním mediálneho výstupu v súvislosti s problematikou prisťahovalectva;•	

väčším zviditeľňovaním samoregulácie verejnosti;•	

poskytovaním bezplatných a transparentných postupov vybavovania sťažností; •	

zabezpečením spoľahlivého a rýchleho presadzovania rozhodnutí;•	

zvyšovaním povedomia medzi novinármi a redaktormi o existujúcich kódexoch a •	
etických normách.

Dodržiavanie je možné monitorovať prostredníctvom nezávislých pozorovacích stredísk, 
aktívnych tlačových rád a ďalších zainteresovaných strán v oblasti integrácie. 

Samoregulácia sa môže hodnotiť na základe účinnosti postupov na podávanie  sťažností na 
médiá a monitorovaním skupinou spoľahlivých zainteresovaných strán.

Portugalská Vysoká komisia pre prisťahovalectvo a medzikultúrny dialóg (ACIDI) monitoruje 
vykresľovanie prisťahovalcov a prisťahovalectva v médiách. S cieľom bojovať proti stereo-
typizovaným novinovým správam diskutuje s médiami o svojich zisteniach, aby ich poučila 
o rozdiele medzi správami a realitou a verejnými vyhláseniami o problematike s oficiálnymi 
údajmi. 

www.acidi.gov.pt 

Každoročná monitorovacia správa lotyšského think-tanku (skupina expertov) PROVIDUS 
Shrinking citizenship poskytuje analýzu textov, v ktorých sa tlačové médiá zaoberajú novými 
prisťahovalcami, utečencami, novými občanmi a ich etnickými a menšinovými skupinami 
s cieľom mobilizovať podporu zainteresovaných strán v prospech menšín a účasti MVO 
v diskusiách o zásadách spolužitia.

www2.providus.lv/public/27124.html 

*
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Závery

1. Vyhradenie času na zmapovanie mediálneho prostredia, pokiaľ ide o hlavných aktérov, 
právny rámec, užívateľov a trh práce, pomôže aktérom v oblasti integrácie pochopiť 
prečo, ako a ktoré mediálne organizácie majú záujem na spolupráci na dosiahnutie 
presnejšieho a vyváženejšieho obrazu prisťahovalcov a etnicky rozmanitejšej 
pracovnej sily.

2. Aktéri v oblasti integrácie môžu častejšie vystupovať vo svojom miestnom mediálnom 
prostredí tým, že zahrnú vzťahy s verejnosťou do svojho strategického plánovania 
a prispôsobením svojho prístupu tak, aby bol v súlade s celkovým poslaním 
a kvalitatívnou úrovňou mediálnych organizácií.

 3. Aktéri v oblasti integrácie by mali zo svojich miestnych súvislostí a minulých skúseností 
čerpať nápady, ako zamerať a formulovať svoj odkaz určený konkrétnemu cieľovému 
publiku.

4. Strategické spojenectvá medzi občianskou spoločnosťou, vládou, výskumnými 
inštitúciami a organizáciami mediálnych odborníkov môžu pomôcť získať vplyv v takej 
širokej a rozmanitej oblasti, akou sú médiá. 

5. Poskytovanie materiálov, vzdelávania a platforiem pre dialóg o medzikultúrnych 
kompetenciách je praktickou cestou pre priamu spoluprácu s mediálnymi odborníkmi 
počas ich štúdia a profesionálneho rozvoja. Prvým krokom je zapojiť pedagógov 
a organizátorov v oblasti médií. 

6. Dobrú mediálnu prax môžu mediálne organizácie, vláda a občianska spoločnosť 
podporiť udeľovaním ocenení za vynikajúce výsledky. 

7. Na plánovanie cielených náborových stratégií, na základe ktorých sa novinárstvo 
stane pre mladých prisťahovalcov príťažlivejším zamestnaním, sa môže použiť spätná 
väzba zo strany skupín s nízkym zastúpením v médiách. 

8. Poradenské vedenie (mentorovanie) a príležitosti na rozvoj nových i súčasných 
odborníkov s prisťahovaleckým pôvodom sú účinnými nástrojmi na posilnenie 
politiky rozmanitosti mediálnej organizácie v oblasti prijímania, kariérneho postupu 
a udržania zamestnancov.

9. Štátne orgány a aktéri občianskej spoločnosti zohrávajú hlavnú úlohu pri uľahčení 
prístupu k zamestnaniu a uznávaní zručností a kvalifikácií z jedného často 
nevyužívaného zdroja – mediálnych odborníkov vyškolených v zahraničí a konkrétne 
exilových novinárov.

10. Úspešné stratégie v oblasti rozmanitosti si vyžadujú, aby mediálne organizácie navrhli 
mechanizmy realizácie a monitorovali účinnosť.



Príručka o integrácii 47

11. V rámci stratégií rozmanitosti sa v rozhodnutiach týkajúcich sa obsahu a programov 
zohľadňujú potreby, želania a zastúpenie prisťahovalcov medzi inými cieľovými 
skupinami publika.

12. Na celoštátnej, európskej a medzinárodnej úrovni už existujú právne predpisy o boji 
proti diskriminácii a podpore rozmanitosti a média a zainteresované strany v oblasti 
médií ich môžu efektívnejšie využívať.

13. Mediálne organizácie môžu schváliť nové nástroje samoregulácie, ako napríklad kódex 
správania alebo etický kódex a usmernenia k redakčným politikám tolerantnosti.

14. Samoregulácia sa môže hodnotiť na základe účinnosti postupov na podávanie 
sťažností na médiá a monitorovaním skupinou spoľahlivých zainteresovaných strán.
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Kapitola 3 
Zvyšovanie povedomia 
a posilňovanie postavenia migrantov
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Zvyšovanie povedomia a posilňovanie postavenia migrantov

   

Zvyšovaním povedomia narastajú poznatky ľudí o integrácii a ich citlivosť k nej. 
Zvyšovanie povedomia umožňuje, aby si príslušné skupiny vytvorili informovanejšie 
stanoviská o rozmanitosti a pomáha zmysluplnejšej účasti v integračnom procese. 
Posilňovaním postavenia sa zvyšujú zdroje a schopnosti prisťahovalcov a umožňuje 
sa, aby uskutočňovali informovanejšie voľby a podnikali kroky na dosiahnutie 
integrácie. 

Koncepcia zvyšovania povedomia a posilňovania postavenia spája spoločné základné 
princípy 1, 6, 7 a 9, podporuje myšlienku, že integrácia je obojsmerný proces vzájomného 
prispôsobovania sa prisťahovalcov i hostiteľskej spoločnosti. Obe skupiny sa môžu 
angažovať spolu ako obyvatelia prostredníctvom častej interakcie, ako dobrovoľníci 
prístupom k tradičným inštitúciám a organizačným partnerstvám a ako miestni občania 
účasťou na tvorbe politiky v oblasti integrácie. 

Táto kapitola je rozdelená do dvoch častí, v ktorých sa vysvetľuje, ako odborníci môžu tieto 
prístupy a svoje ciele previesť do rôznych krokov riadenia kvality projektov.

Dynamika medzi zvyšovaním povedomia a posilňovaním postavenia 
migrantov 

V prvej časti sa uvádza prístup postupných krokov k zvyšovaniu povedomia. Tieto opatrenia 
poskytujú konkrétnej cieľovej skupine (širokej verejnosti, tvorcom politík, prisťahovalcom 
a pod.) často formou informačných kampaní a podujatí informácie o skutočnostiach 
a poznatkoch o určitej integračnej téme. Zvyšovanie poznatkov a vnímania cieľovej skupiny 
umožňuje jej členom vytvárať si informovanejšie názory o rozmanitosti a aktívnejšie 
sa zúčastňovať na integračnom procese, a tak ovplyvňovať vzájomné prispôsobovanie 
všetkých občanov.

Druhá časť sa zaoberá posilňovaním (zlepšovaním) postavenia. Tieto opatrenia poskytujú 
často formou školení, partnerstiev a praxe jednotlivým prisťahovalcom a zástupcom prisťa-
hovaleckých združení príležitosť na to, aby sa vyjadrili, aké sú ich potreby a konali na ich 
základe. Zvyšovanie kapacity a zdrojov prisťahovalcov im umožní, aby sami rozhodovali 
o svojej situácii vo vzťahu k integrácii a podnikali kroky na jej zlepšenie, a tak sa im umožní 
väčšia účasť a zastúpenie vo verejnom živote.

Zvyšovanie povedomia a posilňovanie postavenia sú rozdielne, ale vzájomne sa 
podporujúce postupy zamerané na boj proti diskriminácii a marginalizácii. Opatrenia na 
zvyšovanie povedomia, ktoré vychádzajú z príbehov jednotlivých migrantov a skúseností 
združení migrantov zase posilňujú prisťahovalcov tým, že zvyšujú váhu ich verejných 
vyjadrení, rozširujú okruh ich pôsobenia a otvárajú možnosti pre organizačné partnerstvá. 
Opatrenia na zvyšovanie postavenia zlepšujú obraz migrantov a témy týkajúce sa integrácie 
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v programe celej spoločnosti. Prisťahovalci s väčšími schopnosťami a zdrojmi sú vynikajúcimi 
osobami pre zvyšovanie povedomia, ktoré dokážu prispieť k lepšie informovanému 
a objektívnejšiemu vnímaniu migrácie a integrácie zo strany verejnosti.

3.1 Zvyšovanie povedomia: informovaný názor 
a angažovanie verejnosti

Nesprávne chápanie verejnosti v oblasti správania, charakteristík a prítomnosti migrantov 
v krajine pobytu (migračný tok, počet migrujúcich pracovníkov na trhu práce a pod.) vytvára 
podmienky podporujúce etnocentrizmus a diskrimináciu u obyvateľstva, segregáciu 
a marginalizáciu u prisťahovalcov a nečinnosť alebo ústupky v politike. Zistilo sa napríklad, 
že pri riešení rozmanitosti na pracovisku a antidiskriminácii je najdôležitejšie zamerať sa na 
nedostatok presných informácií a povedomia na strane hostiteľskej spoločnosti, ako uviedlo 
približne 800 európskych podnikov vo svojej odpovedi na dotazník Európskej komisie GR 
pre zamestnanosť, sociálne záležitosti v roku 2005 pre svoju publikáciu „Business Case for 
Diversity“ (Obchodný prípad rozmanitosti). Väčšina bola názoru, že súčasné aktivity na 
zvyšovanie povedomia v tejto oblasti nie sú dostatočné a vítajú viac informácií zo strany 
zamestnávateľských organizácií a vlád jednotlivých štátov.

Kampane a podujatia na zvyšovanie povedomia umožňujú všetkým občanom získať poznatky 
o skutočnostiach v oblasti migrácie a integrácie a zistiť, ako sa môžu podieľať na procese 
integrácie. Vytvárajú aj priestor na časté interakcie migrantov a domácich obyvateľov, ktoré 
prospievajú k rozvoju medzikultúrnych kompetencií všetkých zainteresovaných. 

V správe Migrácia a vnímanie verejnosti, ktorú pripravil Úrad európskych politických poradcov 
Európskej komisie, sa úspešné opatrenia na zvyšovanie povedomia opisujú ako opatrenia 
šité na mieru a dobre zamerané, zohľadňujúce špecifické spoločenské faktory, historickú 
realitu a miestne, regionálne a národné identity. Opatrenia sa môžu tiež kombinovať 
s lepším zberom údajov a podrobnými výskumnými projektmi v sociálnej oblasti. Medzi 
výstupy úspešného zvyšovania povedomia patrí, že verejnosť lepšie rozumie procesu 
integrácie a zvýši sa počet príležitostí na to, aby mohla prispieť k tomuto procesu. 

Prístup na dosiahnutie zmeny vnímania založený na dôkazoch

Porovnateľné informácie o prisťahovaleckých skupinách a bežnou populáciou môžu odhaliť 
nedostatky v odlišujúcich sa informáciách o problematike integrácie. Ankety a prieskumy 
verejnej mienky tiež dokážu identifikovať vplyv vnútroštátnych postupov na formovanie 
vnímania verejnosti (a naopak). Dlhodobé ankety a prieskumy verejnej mienky môžu 
pomôcť tvorcom politík a výskumníkom pri hodnotení vplyvu stratégií, ktoré majú za cieľ 
zvýšiť povedomie verejnosti a zlepšiť vnímanie verejnosti. 

*
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Ak cieľom aktivít na zvýšenie povedomia má byť odstránenie nepochopenia, potom sa 
prípady tohto nepochopenia musia identifikovať, zmerať a analyzovať pomocou viacerých 
nástrojov zhromažďovania informácií. Navrhovatelia prieskumov verejnej mienky sa 
nemôžu báť klásť otázky v prieskume zo strachu z odpovede. Prieskumy sa môžu neskôr 
využiť na konfrontáciu skutočných obáv, nepochopenia a predsudkov vo verejnej mienke. 

Navrhovatelia projektov majú k dispozícii množstvo prieskumných metodík. Jedným 
z prostriedkov na zohľadnenie skúseností každej krajiny v širších súvislostiach sú 
celoeurópske kvantitatívne prieskumy. Eurobarometer, Eurostat, Európsky prieskum 
pracovných síl a Európsky sociálny prieskum poskytujú porovnateľné údaje týkajúce sa 
prisťahovalectva a integrácie na európskej úrovni. Kvantitatívne reprezentatívne prieskumy 
na úrovni členského štátu sa dajú účinne prispôsobiť, aby sa zamerali na konkrétny súbor 
demografických údajov a záležitostí, čím sa tvorcom politík a zainteresovaným stranám 
umožní prijímať informované rozhodnutia na rôznych úrovniach riadenia. Ako východisko 
pre zvyšovanie povedomia a obhajobu sa môžu použiť aj kvalitatívne nástroje. 

EU-MIDIS je úplne prvým prieskumom v rámci EÚ o skúsenostiach skupín prisťahovalcov 
a etnických menšín s diskrimináciou a prenasledovaním v každodennom živote. V tomto 
prieskume, ktorý zadala Agentúra EÚ pre základné práva, sa kladú otázky, či sa určité skupiny 
prisťahovalcov etnických menšín stali obeťami diskriminácie a rasovo motivovaného násilia; 
prečo mohli a nemohli hlásiť tieto trestné činy a či poznajú organizácie a úradníkov, ktorí im 
majú pomáhať a či im dôverujú. Prieskum EU-MIDIS obsahoval osobné rozhovory s 23 500 
osobami z rôznych vybraných skupín prisťahovalcov a etnických menšín vo všetkých 27 
členských štátoch Európskej únie. Na porovnanie výsledkov sa uskutočnili rozhovory aj 
s 5 000 osobami z väčšinovej populácie.

http://fra.europa.eu/fraWebsite/eu-midis/eumidis_details_en.htm 

Dánsky analytický inštitút Catinét Research vykonáva pravidelné rozhovory s približne 
1 000 prisťahovalcami a ich potomkami na monitorovanie ich skúseností s diskrimináciou, 
ich subjektívnych pocitov, pokiaľ ide o integráciu a názory na politické návrhy a verejné 
diskusie. Inštitút zastáva názor, že uskutočňovanie prieskumov u prisťahovalcov sa stalo 
súčasťou jeho hlavnej činnosti, pretože ich stanoviská a skúsenosti sú pre účastníkov diskusií 
o integrácii veľmi dôležité, avšak často o nich nevedia.

www.catinet.dk/ 

V Holandsku a Portugalsku sa pravidelne uskutočňujú prieskumy o integrácii v hlavných 
prisťahovaleckých skupinách. Viac informácií o dostupných prieskumoch sa nachádza na 

www.prominstat.eu 

http://fra.europa.eu/fraWebsite/eu-midis/eumidis_details_en.htm
http://www.catinet.dk/
http://www.prominstat.eu
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Prístup založený na dôkazoch môže vylepšiť jednu dôležitú oblasť zlepšenia v prípade kampaní na 
zvýšenie povedomia: hodnotenie. Zhromažďovanie a aktualizácia základných údajov umožňuje, 
aby projekty sledovali zmeny v názoroch a konaní svojej cieľovej skupiny z krátkodobého, 
strednodobého a dlhodobého hľadiska. Dokážu identifikovať každú príčinnú súvislosť medzi 
správami o integrácii, mediálnym pokrytím a každou výslednou zmenou vo vnímaní. Tieto 
informácie sa využívajú priebežne na prispôsobovanie úloh, jazyka, odkazov a cieľovej skupiny.

Špeciálne prieskumy Eurobarometra o Diskriminácii v EÚ boli zadané pred a po Európskom 
roku rovnakých príležitostí pre všetkých v roku 2007. Porovnávacia analýza špeciálnych 
prieskumov Eurobarometra 263 a 296 umožňuje európskym tvorcom politík sledovať, ako 
430 vnútroštátnych aktivít a 600 podujatí na zvýšenie povedomia o diskriminácií počas 
roka prispelo k zmene vnímania a názorov. 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_296_sum_en.pdf 

Dlhodobá kampaň škótskej vlády od roku 2002 „Jedno Škótsko, veľa kultúr“ sa pokúšala 
o zvýšenie povedomia ohľadom negatívneho vplyvu rasistických postojov na škótsku 
spoločnosť a pozitívneho príspevku osôb z rôznych kultúr. Pravidelne sa vykonávajú 
výskumné projekty na sledovanie rasistických postojov a skúseností s rasizmom a na 
posúdenie vplyvu a účinnosti kampane v rámci jej cieľovej skupiny. Tieto hodnotenia 
umožňujú porovnať v čase spontánne a podporované zvyšovanie povedomia, odozvu na 
posolstvo a zmeny v postojoch. Vo verejne prístupných ročných hodnoteniach sa kampaň 
posudzuje z hľadiska rozpočtu, mediálneho šírenia, zviditeľnenia a vplyvu na úrovne 
povedomia.

www.scotland.gov.uk/News/Releases/2007/01/26113250 

V Španielsku sa pravidelne uskutočňujú prieskumy s cieľom identifikovať základné trendy 
verejnej mienky o prisťahovalectve a sledovať vývoj xenofóbnych a rasistických tendencií. 
Prisťahovalectvom sa zaoberal vnútroštátny prieskum nazvaný Národný prieskum o prisťa-
hovalectve, ktorý uskutočnil Národný štatistický inštitút. Sledovaním vývoja xenofóbnych 
a rasistických tendencií sa zaoberal najnovší dostupný dokument – prieskum o vývoji 
rasizmu a xenofóbie v Španielsku v roku 2008. Špecifickejšie zamerané prieskumy názorov 
sledujú situáciu „komunity migrantov moslimského pôvodu v Španielsku“ a názory 
španielskej mládeže na migráciu. 

www.oberaxe.es 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_296_sum_en.pdf
http://www.scotland.gov.uk/News/Releases/2007/01/26113250
http://www.oberaxe.es/
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Pri projektoch zameraných na malé skupiny a jednotlivcov je potrebné si uvedomiť, že je 
malá pravdepodobnosť zmeny všeobecných postojov. Vplyv skôr možno z krátkodobého 
hľadiska merať prostredníctvom podrobných rozhovorov a cielených prieskumov medzi 
účastníkmi a zo strednodobého a dlhodobého hľadiska monitorovaním zmien v programoch 
a partnerstvách.

Prístup k zvyšovaniu povedomia založený na dôkazoch začína fázou starostlivého mapovania, 
v rámci ktorého ankety a prieskumy verejnej mienky poskytujú spoľahlivé základné údaje 
o vnímaní migrantov a širokej verejnosti, ktoré možno pravidelne hodnotiť.

Po fáze mapovania je potrebná fáza analyzovania odlišností, ktorá sa zameriava na 
doplnkové avšak rozporné výsledky (napríklad rozdiely vo vnímaní migrantov a verejnosti). 
Výsledky je potrebné dostať do vnútroštátnych diskusií, identifikovať cieľové skupiny 
a vybrať najvhodnejšie opatrenia. Ankety a prieskumy verejnej mienky samé o sebe 
nedokážu vysvetliť verejnú mienku. 

Výskum na príslušnej úrovni riadenia pomáha vysvetliť, aké faktory vplývajú na postoje 
jednotlivcov alebo skupín voči migrantom a ich integrácii. 

V správe z roku 2005 Majority Populations’ Attitudes towards Migrants and Minorities (Postoje 
väčšinových populácií voči migrantom a menšinám) uverejnenej predchodcom Agentúry 
EÚ pre základné práva sa uvádza prehľad trendov vo verejnej mienke o prisťahovalectve 
a menšinách a faktory, ktoré pomôžu pri ich vysvetľovaní. 

http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/Report-1.pdf 

Je mnoho nevysvetlených faktorov v pozadí toho, prečo ľudia zmýšľajú o prisťahovalectve 
a vnímajú ho tak, ako to robia. Napriek tomu odborníci ešte stále môžu použiť výsledky 
svojho mapovania na identifikáciu hlavných faktorov a stanoviť vhodnú cieľovú skupinu 
pre svoje opatrenie na zvýšenie povedomia. Napríklad v mnohých výskumných štúdiách sa 
dospelo k záveru, že väčšina pozitívnych a tolerantných postojov sa spája s:

mládežou;•	

vyšším sociálno-ekonomickým postavením;•	

vyšším dosiahnutým vzdelaním;•	

zamestnancami so stálym príjmom;•	

väčšou mierou kontaktov s prisťahovalcami.•	

Sociálne, geografické a historické faktory majú tiež vplyv na to, že v rôznych členských štátov 
verejnosť vníma prisťahovalcov rozdielne. Okrem mapovacej a analytickej funkcie úlohou 
prípravných prieskumov je tiež zvyšovať povedomie a majú aj komunikačnú úlohu. Napríklad 
z analýzy špeciálneho Eurobarometra 263 o Diskriminácii v EÚ vyplýva, že v krajinách s prísnymi 

*
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antidiskriminačnými zákonmi je väčšia pravdepodobnosť, že obyvateľstvo je informované 
o svojich právach ako možnej obete a domnieva sa, že diskriminácia je rozšírená. 

Dobre načasované prieskumy verejnej mienky môžu pritiahnuť pozornosť verejnosti a médií 
na kľúčové problémy a stanoviť podmienky pre diskusie o nadchádzajúcich iniciatívach. Pre 
projekty zvyšovania povedomia a proces tvorby politiky je preto rozhodujúce načasovať 
zverejnenie týchto štúdií. Zvýšenie povedomia verejnosti o problematike integrácie 
znamená aj zvýšenie jej očakávaní na reakcie politiky. 

Analýzou výsledkov prieskumu sa odhalia faktory, ktoré stoja v pozadí vnímania, čo pomáha 
pri určovaní vhodnej cieľovej skupiny. Tieto výsledky možno použiť na pritiahnutie 
pozornosti médií a verejnosti pri spustení kampane za zvýšenie povedomia.

Vplyv verejnej diskusie 

Forma a obsah verejnej diskusie môže mať pozitívny alebo negatívny vplyv na formovanie 
verejnej mienky o migrantoch a ich integrácii. Politické a mediálne diskusie môžu byť 
zamerané na menej naliehavé integračné otázky a niekedy vytvárajú neopodstatnené 
súvislosti medzi prisťahovalectvom a inými sociálnymi problémami. S prisťahovalcami 
napríklad často súvisia pocity neistoty v dôsledku obáv verejnosti týkajúcich sa konkurencie 
v oblasti pracovných miest a bývania, zvyšovania požiadaviek na sociálny štát a všeobecným 
znepokojením týkajúcim sa vnútroštátnej bezpečnosti. 

Nemalo by sa zabudnúť na to, že vnímanie prisťahovalcov zo strany verejnosti sa nepriamo 
zlepšuje opatreniami politiky, ktoré vedú k riadenej migrácii, lepšej kontrole vonkajších hraníc, 
dôveryhodným azylovým režimom, antidiskriminačným opatreniam a účinnej integrácii. 
Lepšia porovnateľnosť štatistických údajov o migrácii a integrácii tiež poskytuje užitočnú 
základňu informácií pre verejné diskusie a tvorbu politiky. Opatrenia na zvýšenie povedomia 
zohrávajú v tejto súvislosti dôležitú úlohu prostredníctvom spätnej väzby o úlohe politiky 
a zvyšovaním podpory pre rôzne zlepšenia politiky v oblasti migrácie a integrácie. 

Súlad vládnych integračných politík a odkazov môže mať výrazný vplyv na dôveryhodnosť 
a účinnosť zvyšovania povedomia, najmä v prípade kampaní organizovaných alebo 
financovaných vládou. 

Budovanie partnerstiev na miestnej úrovni môže byť efektívnejšie a môže mať väčší vplyv pri 
zvyšovaní povedomia o špecifických problémoch, ktoré sa vyskytujú v mestách a sídliskách. 

Informačná kampaň Rozvojového partnerstva Spoločný život a práca v meste Linec 
(Rakúsko) úspešne zvýšila záujem zamestnávateľov, na ktorých bola zameraná, najmä 
MSP a miestnych tvorcov politiky, o skúmanie výhod cezhraničného trhu práce a rozvoj 
medzikultúrnych školení pre odborových dôverníkov a pracovníkov z radov migrantov.

http://ec.europa.eu/employment_social/equal/data/document/etg1-suc-liv&work_en.pdf

*
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Počas januárových miestnych volieb v roku 2008 v Grazi (Rakúsko) odborníci v oblasti 
boja proti diskriminácii zriadili volebný monitorovací systém s cieľom zvýšiť povedomie 
a vylepšiť kľúčové odkazy zúčastnených strán. Hodnotilo sa 650 textov „semaforovým 
mechanizmom“ (červená/oranžová/zelená), ktorý bol neskôr predstavený na štyroch 
tlačových konferenciách a v záverečnej politickej diskusii. Väčšina strán pozitívne uvítala 
monitorovanie, ktoré sa dá jednoducho prispôsobiť aj na ďalšie mestá a regióny.

http://wahlkampfbarometer-graz.at 

Aj takí aktéri ako učitelia, polícia a lekári, na ktorých sa nahliada ako na „obvyklých 
podozrivých“, keď sa hovorí o integrácii, môžu rovnakým dielom dôraznejšie prispieť 
k zvyšovaniu povedomia v oblasti ich špecifických záležitostí.

Sektor zdravotníctva pravidelne vykonáva verejné kampane na darovanie krvi. Dobrovoľné 
združenie pre darovanie krvi v Taliansku (AVIS) desať rokov uskutočňovalo cielené kampane na 
zvýšenie účasti prisťahovalcov na darovaní krvi a tým prispievali k zvýšeniu uznania verejnosti 
za príspevok prisťahovalcov a podpore príležitostí na medzikultúrny dialóg. Z týchto skúseností 
sa čerpalo pri formovaní strediska pre sledovanie kultúry darcovstva krvi, ktoré podpísalo 
protokoly o spolupráci s ďalšími lekárskymi organizáciami v krajinách pôvodu prisťahovalcov.

www.avis.it/usr_view.php/ID=0 

Úzka spolupráca s ľuďmi „v teréne“ výrazne pomáha aktivitám zvyšovania povedomia na zabezpečenie 
pozornosti verejnosti. V opačnom prípade sa kampane bez miestneho zamerania môžu vnímať ako 
príliš direktívne a závislé na kľúčových politických populistických vyjadreniach. Títo partneri môžu 
tiež poskytnúť informácie pre účely kampane o zmenách, ktoré pozorujú v miestnom vnímaní. 
Zabezpečujú tak systém včasného varovania s cieľom identifikovať a reagovať na tieto zmeny.

Ak panuje nedostatočný súlad politík alebo v prípade radu zmätočných a konfliktných odkazov, 
zvyšovanie povedomia verejnosti sa môže použiť aj na vylepšenie politického programu. 

Keďže vládne politiky a odkazy majú významný vplyv na dôveryhodnosť a účinnosť kampane, 
tvorcovia politiky a mienkotvorcovia môžu byť jej hlavnými cieľovými skupinami.

Projekt „Ľudia ako my“ v Slovenskej republike bol zameraný na zvýšenie znalostí a tolerancie 
u verejnosti aj odborníkov realizujúcich migračnú politiku. Je potrebné, aby sa ľudia v nových cieľových 
krajinách s malým počtom prisťahovalcov oboznamovali s príbehmi o prisťahovalcov a o tom, aký je 
ich prínos v rámci každodenného skutočného života. Šírenie kampane sa uskutočňovalo prostred-
níctvom televízie a stretnutí so školami, zamestnancami cudzineckej polície. 

www.ludiaakomy.sk 

*
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Na základe nových údajov zhromaždených o nových prisťahovalcoch v departemente 
Haut-Rhin v Alsasku zorganizovalo Regionálne stredisko pre sledovanie integračnej 
a mestskej politiky (ORIV) stretnutia so 160 miestnymi úradníkmi a zainteresovanými 
stranami s cieľom zvýšiť povedomie a diskutovať o odporúčaniach týkajúcich sa konkrétnych 
programov a podmienkach v súvislosti s ich prijatím, ktoré ponúka každé mesto.

www.oriv-alsace.org 

Jednou z hlavných motivácií rakúskeho integračného fondu na publikovanie jeho druhej 
výročnej Štatistickej ročenky o migrácii a integrácii je poskytnúť faktické informácie a zmierniť 
určité emócie z politických diskusií o integrácii. Vytlačilo sa 10 000 výtlačkov, ktoré sa rozposlali 
hlavným komunikátorom po celom Rakúsku, napríklad novinárom, politikom a starostom. 

www.integrationsfonds.at/wissen/zahlen_und_fakten_2009 

Stanovenie správnej cieľovej skupiny, informované postoje

Je potrebné, aby si tí, ktorí majú veľké očakávania, pokiaľ  ide o informovanie širokej  
verejnosti a zlepšovanie verejnej mienky, uvedomili, že táto kampaň na zvyšovanie 
povedomia bude dlhodobým záväzkom. Bude si vyžadovať množstvo rôznych stratégií a 
aktivít: mediálne kampane, podujatia, implementačné projekty, politické zmeny a pod.

Tí, ktorí majú menej prostriedkov, by mohli zasa porozmýšľať nad tým, že sa zamerajú 
na konkrétne skupiny, najmä osoby s rozhodovacou právomocou alebo mienkotvorných 
činiteľov. Zamestnávatelia, prenajímatelia, banky, verejní úradníci a rôzni poskytovatelia 
služieb nemusia byť oboznámení s postavením a právami rôznych kategórií prisťahovalcov, 
napríklad utečencami, a teda môžu váhať s poskytnutím potrebnej pomoci na základe 
nedostatočných informácií.

Stanovenie vhodnej cieľovej skupiny (t. j. na dosiahnutie zmeny postoja širokej verejnosti 
alebo vybraných zainteresovaných strán alebo skupín v populácii k prisťahovalcom) 
znamená jasnú úspešnosť kampane.

Informačná kampaň spolkového štátu Berlín v roku 2006 „Berlín Ťa potrebuje!“ bola 
zameraná na nízku mieru zamestnanosti mládeže a na úzkoprsé postoje vo verejnom 
sektore. Preto sa ako ukazovateľ úspechu stanovil pomer praktikantov prisťahovaleckého 
pôvodu zamestnaných vo verejnom sektore. V rokoch 2006 až 2008, tento pomer vzrástol 
z 8 na 14,5 %. V hodnotiacich prieskumoch sa zaznamenal u cieľovej prisťahovaleckej 
mládeže zvýšený záujem a vo verejných diskusiách a u zamestnancov verejného sektora 
väčšia otvorenosť k medzikultúrnym vzťahom.

www.berlin-braucht-dich.de 

*
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„OXLO – Oslo Extra Large“ je dlhodobou kampaňou, ktorú inicioval úrad primátora v roku 
2001 ako reakciu na rasovo motivovanú vraždu. Jej ciele – zvýšiť povedomie a zvýšiť 
inkluzívnosť verejných služieb – sa sústreďujú hlavne na školy, opatrovateľské služby 
a zdravotnícke zariadenia. Do roku 2005 počet zamestnancov s rozmanitým pôvodom 
vzrástol takmer o 30 %. 

www.oslo.kommune.no 

Napríklad v Grécku sa Helénsky inštitút migračnej politiky v projekte „Naruby“ zameriava 
na opatrenia týkajúce sa školákov a rovnako aj na organizácie občianskej spoločnosti, akou 
je napríklad Panhelénska atletická asociácia žien.

www.imepo.gr/imepo-mission-en.html 

Znalosť cieľov, hľadanie správnych prostriedkov 

Spomedzi rôznych stratégií umenie a kultúra dominujú ako užitočné prostriedky na rozvoj 
schopností cieľovej skupiny uskutočňovať informované rozhodnutia a konať v oblasti 
zvyšovania povedomia. Umenie môže poskytnutím príležitosti tým, o ktorých sa nevie, 
aby sa vyjadrili, a vystavením obrazov, ktoré by inak nikto nevidel, vytvárať podmienky pre 
diskusie o rozmanitých identitách a prekonávaní rozdielov. 

Realistický obraz prisťahovalcov a rozmanitých komunít

V oblasti informovanosti o integrácii panuje značný rozdiel medzi vnímaním a realitou. 
V médiách alebo vo verejných diskusiách je vnímanie skreslené napríklad fixáciou na 
konkrétne skupiny (uchádzači o azyl, neregistrovaní migranti alebo migranti), ktoré 
sú viditeľne odlišné alebo sú odlišného kultúrneho, jazykového alebo náboženského 
pôvodu. Na vzorke európskych krajín v rámci skúmania verejnej mienky sa zistilo, že 
dochádza k značnému zveličovaniu podielu obyvateľstva cudzieho pôvodu, od 60 – 70 % 
nadhodnotenia (v Dánsku, Nórsku, Nemecku a Švédsku) až po 150 – 200 % vo Francúzsku 
a Spojenom kráľovstve. Prieskumy v Británii odhalili, že ľudia odhadovali v priemere štyrikrát 
vyšší počet prisťahovalcov, aký bol v skutočnosti. A navyše viac ako štvrtina ľudí v tomto 
prípade odhadovala, že prisťahovalci tvoria viac ako polovicu obyvateľstva Spojeného 
kráľovstva. Z prieskumov v Británii napríklad vyplynulo, že ľudia výrazne nadhodnotili 
finančnú pomoc poskytovanú uchádzačom o azyl prostredníctvom systému dávok 
a domnievali sa, že Spojené kráľovstvo znáša oveľa väčšiu záťaž svetového utečenectva 
(desaťnásobne väčšiu).

Kampane na zvýšenie povedomia môžu poukázať na skutočné skúsenosti v oblasti migrácie 
a životné podmienky migrantov, ako aj na spoločenské zmeny a výhody, ktoré prinášajú do 

http://www.oslo.kommune.no
http://www.imepo.gr/imepo-mission-en.html
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miest, regiónov alebo krajín pobytu. Pozornosť sa môže sústrediť na konkrétnu situáciu 
v lokalite, pretože verejnosť dokáže abstraktné javy ako prisťahovalectvo a integráciu lepšie 
zasadiť do súvislostí, keď vie porovnať svoje domnienky s údajmi a faktami o komunite, 
ktorú poznajú najlepšie.

Program škótskej vlády „Fresh Talent Initiative“ stavia čiastočne na premise, že Škótsko 
sa môže stať atraktívnejším miestom pre život, prácu a štúdium, ak sa perspektívnym 
potenciálnym migrantom poskytnú presné informácie o príležitostiach a podmienkach 
usídlenia. Projekt sa každých šesť mesiacov verejne hodnotí (2005 – 2007) na základe 
dobrovoľných dotazníkov, v ktorých sa skúmajú príležitosti a výzvy, ktorým čelia títo 
migrujúci obyvatelia, ktorí boli prijatí do zamestnania prostredníctvom iniciatívy.

www.scotlandistheplace.com 

V roku 2007 španielska vláda spustila rozsiahlu kampaň na zvýšenie povedomia prostred-
níctvom TV spotov, rozhlasových klipov a reklám v tlačených médiách a na verejných  
priestranstvách vychádzajúc z množstva rôznych sociálnych potrieb prisťahovalcov s odkazom:  
Integráciou prisťahovalcov vyhráme všetci a s podtitulom: Všetko odlišné, všetko potrebné. 

www.tt.mtin.es/periodico/spot/inmigra.htm 

Iniciatívy môžu bojovať so stereotypizáciou, prenasledovaním alebo stigmatizáciou 
migrantov ako skupinou a môžu vyzdvihnúť životné príbehy migrantov, ich rodín a komunít, 
v ktorých žijú. K „realistickému“ prístupu, ktorého cieľom je vplývať na verejnú mienku, patrí:

vypracovanie a definovanie jasných, presných a realistických cieľov;•	

identifikácia cieľových skupín a na základe toho príprava metód;•	

ciele a metódy založené na dôkazoch z výskumu a teóriách zmeny postojov;•	

starostlivé posúdenie vhodného časového plánu a lokalizácie iniciatívy;•	

rozvoj dobrých pracovných vzťahov s médiami; •	

príprava stratégií a pridelenie primeraných zdrojov na hodnotenie vplyvu iniciatívy.•	

Iniciatívy zamerané na vyvrátenie mýtov prispievajú k zlepšeniu verejnej mienky prostred-
níctvom reálneho obrazu prisťahovalectva založenom na faktoch a osobných príbehoch. 
Zvyšuje sa tým vnímavosť spoločnosti ku konkrétnym hodnotám a potrebám jednotlivých 
skupín migrantov, najmä tých najzraniteľnejších a najviac stereotypizovaných, ako napríklad 
neregistrovaných migrantov, žiadateľov o azyl a žien z radov prisťahovalcov. 

*

http://www.scotlandistheplace.com/
http://www.tt.mtin.es/periodico/spot/inmigra.htm
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V rámci írskeho týždňa medzikultúrnych vzťahov a boja proti rasizmu financovaného 
Národným akčným plánom proti rasizmu sa vydanie publikácie Challenging Myths and 
Misinformation on Migrant Workers & their Families (Spochybnenie mýtov a dezinformácií 
o migrujúcich pracovníkoch a ich rodinách) spojilo s podujatiami na zvyšovanie povedomia 
na zlepšenie služieb v mnohých oblastiach života pre menšinové etnické skupiny.

www.nccri.ie/pdf/MythsMigrantWorkers.pdf 

Kampaň belgického Centra pre rovnaké príležitosti z roku 2008 „Som migrantom?“ bola 
zameraná na podporu zvyšovania povedomia o vlastnom pôvode. Kampaň prezentovali 
známe osoby, z ktorých niektorí predstavovali „migrantov“, aby konfrontovali návštevníkov 
s ich stereotypmi o migrácii a integrácii. 

www.journeedesmigrants.be/www.dagvandemigrant.be 

V roku 2002 Federálna kultúrna nadácia v Nemecku spustila „Projekt migrácia“, ktorý slúžil ako 
stredisko výmeny informácií pre viac ako 120 podujatí a projektov vykresľujúcich spoločenské 
zmeny v dôsledku migrácie. Informácie sa poskytovali transdisciplinárnym spôsobom 
a zdôrazňovali sa súvislosti medzi spoločensko-vedeckými, dokumentárnymi a umeleckými 
zisteniami a medzi rôznymi typmi partnerov v Nemecku a v rámci Európy. Projekt podporil 
predovšetkým „projekty o migrácii“ pripravené osobami z radov migrantov. 

www.projektmigration.de 

Verejné múzeá, hlavne ktoré sa venujú rozmanitosti a histórii vysťahovalectva alebo 
prisťahovalectva, sú vhodnými miestami na usporiadanie výstav, podujatí, vzdelávacích 
programov, výskumu, diskusií a medzinárodných výmen. Začlenenie veľa ráz okrajových 
príbehov o prisťahovalectve do rozsiahlejšej národnej histórie je pre zamestnancov múzea 
zložitou a niekedy kontroverznou úlohou. Konferencia v roku 2008 „Migrácia v múzeách: 
Príbehy o rozmanitosti v Európe“ upozornila na potrebu rozšíriť výskumné kapacity 
múzea na celosvetovú históriu, nachádzať nové techniky na prezentáciu kultúrnych 
zmien a zhromažďovanie a dokumentovanie subjektívnej a veľmi osobnej dimenzie 
prisťahovalcov a rozmanitosti v rámci ich komunít. Využívanie rozvíjajúcich sa archívov, 
výstav a multidisciplináreho prístupu zlepšuje kontakty múzea s rôznymi zainteresovanými 
stranami v oblasti integrácie a krajinami pôvodu. 

http://www.nccri.ie/pdf/MythsMigrantWorkers.pdf
http://www.journeedesmigrants.be
http://www.dagvandemigrant.be
http://www.projektmigration.de/
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Múzeum Cité nationale de l’histoire de l’immigration v Paríži prezentuje históriu Francúzska 
ako tradičnú prisťahovaleckú krajinu budovanú a formovanú integráciou rôznych vĺn 
prisťahovalectva. Zbierku tvoria prevažne individuálne dôkazy a artefakty. Múzeum si 
od júna 2007 zabezpečilo pomerne dobrú publicitu, návštevnosť a kontakty so školami, 
výskumníkmi a mimovládnymi organizáciami. 

www.histoire-immigration.fr 

Keď nie sú k dispozícii vyhradené priestory ako múzeá o migrácii, môžu obdobne poslúžiť 
aj výstavy. 

Keďže projekt Európske hlavné mesto kultúry, ktorý sa v roku 2007 konal v Luxemburgu, bol 
založený na jedinečnej cezhraničnej spolupráci s Belgickom, Francúzskom a Nemeckom, 
ústrednou témou roka sa stala migrácia. Bola jedinou z piatich tém, ktorá získala obľubu 
podnikových sponzorov. Výstavy o migrácii 80 % obyvateľov Luxemburska hodnotilo ako 
zaujímavé a zvýšili záujem o kultúru u dvoch nových cieľových skupín, hlavne: mladých 
a bývalých prisťahovaleckých skupín. V roku 2007 navštívilo 43 % portugalských štátnych 
príslušníkov žijúcich vo veľkovojvodstve viac kultúrnych podujatí ako obvykle.

www.mcesr.public.lu/presse/annee_culturelle_2007/portail_luxembourg_2007/ 
Rapport_final_anglais.pdf 

V roku 2005 Múzeum miestnej histórie v Berlínskej štvrti Friedrichshain-Kreuzberg 
predstavilo novú časť svojej stálej výstavy „Jeder nach seiner Façon? 300 Jahre 
Migrationsgeschichte in Kreuzberg“ (Každý na svoj spôsob? 300 rokov histórie migrácie 
v Kreuzbergu). Prístup založený na miestnych súvislostiach zvyšuje záujem a akceptáciu 
témy zo strany návštevníkov a chronologický prístup dokazuje, že založenie a rozvoj 
Kreuzbergu sa spájajú s migráciou.

www.kreuzbergmuseum.de 

Knižnice tiež zohrávajú dôležitú úlohu ako poskytovateľ informácií o kultúrnej rozmanitosti 
a miesta, kde sa stretáva rozmanité obyvateľstvo. 

http://www.histoire-immigration.fr/
http://www.mcesr.public.lu/presse/annee_culturelle_2007/portail_luxembourg_2007/Rapport_final_anglais.pdf
http://www.mcesr.public.lu/presse/annee_culturelle_2007/portail_luxembourg_2007/Rapport_final_anglais.pdf
http://www.kreuzbergmuseum.de
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Od roku 2002 sa v rámci projektu „Rozmanitosť v knižniciach“ distribuovali do 500 knižníc 
v Českej republike, Dánsku, Nemecku a Holandsku zbierky kníh o histórii, tradíciách a situácii 
miestnych skupín prisťahovalcov a etnických menšín. Na interaktívnych pracovných seminároch 
sa školili správcovia knižníc v oblasti medzikultúrnych vzťahov. V druhej fáze sa projekt „Libraries 
as gateways“ (Knižnice ako brány) financovaný programom INTI zameriava na rozšírenie 
implementačných stratégií a vypracovanie ďalších príručiek a propagačných aktivít.

www.mkc.cz/en/libraries-for-all.html 

Žiadatelia o azyl

Verejnosť často pociťuje, že počet žiadateľov o azyl nekontrolovane rastie, napriek 
skutočnosti, že počet žiadostí o azyl klesá a v súčasnosti je niekoľko rokov na svojej najnižšej 
úrovni. Ľudia si pletú osoby, ktoré žiadajú o azyl, s občasnými prisťahovalcami, ktorí 
prichádzajú za prácou. Jedným zo spôsobov ako zlepšiť vnímanie verejnosti o žiadateľoch 
o azyl je financovať projekty, ktoré pomáhajú rozvíjať a šíriť príbehy, ktoré uchádzačom 
o azyl dávajú ľudskú tvár a priamo spájajú utečencov s konfliktami, odkiaľ utiekli. 

V komunitnej príručke Informačného strediska pre otázky azylu a utečencov v Spojenom 
kráľovstve Understanding the Stranger: Building bridges community handbook (Porozumieť 
cudzincom: Budovanie mostov) sa skúma 21 projektov, ktoré sa pokúšali zmierniť napätie 
a vybudovať mosty medzi miestnymi hostiteľskými komunitami a žiadateľmi o azyl 
a utečencami. Projekty dokazujú, že starostlivým plánovaním, pravidelným prístupom 
k informáciám a poskytovaním príležitostí na stretnutie so žiadateľmi o azyl môže miestna 
komunita dospieť k akceptácii a privítať nových obyvateľov, ktorí by sa v opačnom prípade 
mohli stretnúť s nepriateľstvom, predsudkami a strachom. 

www.icar.org.uk/uts 

V rámci projektu Európskej rady pre utečencov a emigrantov (ECRE) Refugee Stories Project 
(Príbehy utečencov) sa zhromaždili osobné príbehy 120 osôb v 12 krajinách EÚ, ktoré boli 
v rôznom štádiu azylového konania. Príbehy sa dajú vyhľadať podľa regiónu pôvodu, cieľovej 
krajiny a životného príbehu. Cieľom príbehov je „dostať sa späť k jadru veci“ smerovaním 
politických diskusií na očakávania, potreby a skúsenosti osôb, ktoré sa uchádzajú o azyl 
a život v Európe. 

www.ecre.org/refugeestories 

http://www.mkc.cz/en/libraries-for-all.html
http://www.icar.org.uk/uts
http://www.ecre.org/refugeestories/
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V rámci projektu na zvyšovanie povedomia, ktorý prebiehal od roku 2005 do 2008 v Bristole, 
Nottinghame a Liverpoole, 4 772 ľudí navštívilo 192 interaktívnych pracovných seminárov 
pripravených na tento účel. Viac ako polovica sa vyjadrila, že teraz omnoho lepšie rozumejú 
situácii utečencov a žiadateľov o azyl. Mnohé zo zúčastnených skupín sa podieľali na 
následných aktivitách zameraných na to, aby sa utečenci vo svojej komunite cítili lepšie.

www.refugee-action.org.uk 

Projekt „Príbeh utečenca“ v spolupráci medzi UNHCR Slovensko a Fakultou žurnalistiky Univerzity 
Komenského prispel k zvýšeniu a prehĺbeniu pozornosti médií k záležitostiam utečencov v dobe, 
keď tieto otázky boli v tejto novej cieľovej krajine pomerne neznáme. Ocenenie získali najzaují-
mavejšie príspevky prezentujúce životné príbehy, proces integrácie a životné podmienky. Tieto 
rozhlasové a novinové články nielenže priamo oslovili širokú verejnosť, ale zámerom bolo aj na 
zvýšiť povedomie štátnych úradníkov, ktorí ich ako členovia poroty čítali a diskutovali o nich.

www.unhcr-budapest.org/slovakia/images/stories/pdf_new/bulletin2002_04.pdf 

Viaceré medzinárodné organizácie a organizácie občianskej spoločnosti pripravili vzdelávacie nástroje, 
knihy, hry a letáky konkrétne určené pre vzdelávacie inštitúcie. Obsahujú cvičenia so scénkami, 
v ktorých sa simulujú skúsenosti žiadateľov o azyl, utečencov a iných prisťahovaleckých skupín. 

Simulačná hra UNHCR „Passages“ (Cesty porozumenia) slúži na lepšie porozumenie problémov 
utečencov. Účastníci prekonávajú viaceré kroky, ktoré simulujú skúsenosti utečencov od príletu 
po príchod do utečeneckého tábora, ako aj ťažkosti pri integrácii a repatriácii utečencov.

www.unrefugees.org/atf/cf/%7Bd2f991c5-a4fb-4767-921f-a9452b12d742%7D/Passages.pdf 

Celoročná kampaň na zlepšenie vnímania „Enséñame, Africa“ na Kanárskych ostrovoch 
v roku 2005 splnila svoje ciele, a to zapojiť 1000 študentov do pracovných seminárov 
o motiváciách a základných príčinách, ktoré stoja v pozadí migrácie zo Senegalu, pripraviť 
za pomoci študentov vlastné materiály na zvýšenie povedomia, ktoré môžu použiť iní 
učitelia v Španielsku, a darovať školské pomôcky vidieckym školám v Senegale.

www.aulaintercultural.org/breve.php3?id_breve=359 

Prisťahovalkyne

Stereotypný obraz prisťahovalkyne ako závislej a utlačovanej ženy v domácnosti je nielen 
pohľadom, ktorý je v rozpore so súčasnou feminizáciou prisťahovaleckých tokov, ale sám 
o sebe je prekážkou pre ich účasť na trhu práce a sociálnom živote. 

http://www.refugee-action.org.uk
http://www.unhcr-budapest.org/slovakia/images/stories/pdf_new/bulletin2002_04.pdf
http://www.unrefugees.org/atf/cf/%7Bd2f991c5-a4fb-4767-921f-a9452b12d742%7D/Passages.pdf
http://www.aulaintercultural.org/breve.php3?id_breve=359
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Môžu sa pripraviť a rozširovať informácie o rôznych situáciách a profiloch prisťahovalkýň 
a meniacich sa rodových vzťahoch v komunitách migrantov. Prvým krokom je zabezpečiť 
podrobnejšie štatistiky zohľadňujúce rodové otázky. Ďalším krokom je umožniť ženám 
z radov migrantov – oprávneným vystupovať v ich mene, ako aj obetiam vykorisťovania – 
aby sa vyjadrili a prejavili.  

V rámci kampane Európskej ženskej loby z roku 2001 na tému Žiadateľky o azyl sa vyrobilo 
20 000 pohľadníc a pripravila sa osobitná webová stránka, aby verejnosť lepšie porozumela 
situácii žiadateliek o azyl, najmä obetiam extrémneho rodovo podmieneného násilia, 
napríklad znásilnenia a vykorisťovania. Od toho času Európska ženská loby podporila 
zriadenie Európskej siete migrantiek. Jedným z jej dlhodobých cieľov je poukázať na 
aspekty ovplyvňujúce integráciu žien a predstaviť ich tvorcom politík na štátnej úrovni i na 
úrovni EÚ.

www.womenlobby.org/asylumcampaign/EN/CAM/why.html 

Zvyšovanie povedomia zvyšovaním účasti hostiteľskej spoločnosti 

Odborníci z praxe by si mali uvedomovať obmedzenia pri používaní „realistického prístupu“ 
ako prednostného mechanizmu na zvyšovanie povedomia. Poskytovanie správnych 
informácií ľuďom v rámci boja proti dezinformáciám nie vždy vedie k zmene postojov. Fakty 
môžu zmeniť postoje ľudí, ktorí sa stavajú pomerne indiferentne k problematike. Spravidla 
však nepomáhajú pri zlepšovaní názorov tých, ktorí sú nepriateľskejší (dokonca sa môžu 
ich názory zhoršiť). V rámci iniciatívy „Jedno Škótsko“ sa napríklad zistilo, že po šiestich 
rokoch jej fungovania bola síce verejnosť informovanejšia, ale percentuálny podiel osôb 
s rasistickými názormi zostal na rovnakej úrovni.

Informovaní občania stále môžu zastávať pasívnu úlohu v procese integrácie, ak nevedia 
o možnostiach účasti na integračných opatreniach a medzikultúrnom dialógu, ktoré sa 
vyskytujú v mnohých oblastiach ich života: v práci, ich susedstve, prostredníctvom združení 
a náboženských skupín a pod. 

Kampane na zvýšenie povedomia môžu podporiť účasť na aktivitách, ktoré pomáhajú 
rozvíjať zmysluplné kontakty medzi prisťahovalcami a hostiteľskými komunitami. Špeciálne 
podujatia a festivaly sú príležitosťami, v rámci ktorých sa prezentuje príspevok migrantov 
k životu a kultúre krajiny svojho pobytu. Sú aj „obchodným miestom“ pre organizácie 
poskytujúce vzdelávanie a dobrovoľnícke príležitosti. Tieto slávnosti môžu zlepšiť názory 
verejnosti na prisťahovalcov a podporiť rozvoj kompetencií v medzikultúrnych vzťahoch.

http://www.womenlobby.org/asylumcampaign/EN/CAM/why.html
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V roku 2009 malo na 26. festivale migrácie, kultúr a občianstva v Luxemburgu svoje stánky 
okolo 250 organizácií pracujúcich v oblasti integrácie.

www.restena.lu/clae/html/m2sm1.html 

Dúhový festival na Cypre je multikultúrnym festivalom na zvýšenie vnímavosti cyperskej 
spoločnosti k bohatstvu kultúr a civilizácií iných národov a na podporu rozmanitosti 
a dodržiavania práv migrantov, utečencov, žiadateľov o azyl a všetkých necyperčanov.

www.kisa.org.cy/EN/activities/cultural_events/586.html 

Na lepšie zviditeľnenie kultúrnych slávností sa môžu pozvať umelci a interpreti prisťaho-
valeckého pôvodu. Môžu si vybrať, či budú reprezentovať svoju tradičnú pôvodnú kultúru 
alebo nové medzikultúrne formy prejavu rozvinuté v krajine pobytu.

V Španielsku sa viacročný projekt Entre 2 Orillas organizovaný nadáciou Directa Foundation 
poníma ako priestor medzikultúrnej výmeny a zahŕňa zoznam umelcov z radov migrantov 
v takých oblastiach ako hudba, divadlo, maľba, kino, tanec, sochárstvo, fotografia a iné 
a pomáha tým k väčšiemu zviditeľneniu príspevku týchto umelcov. 

www.entredosorillas.org

Multikultúrna umelecká asociácia Kassandra v Helsinkách využíva na zvýšenie povedomia 
verejnosti umelecké pracovné semináre a divadlo a poskytuje priestor na spoluprácu 
a vytváranie sietí medzi domácimi a prisťahovaleckými umelcami a prezentovanie 
talentovaných prisťahovalcov médiám.

www.kassand.net/english 

Centrum Zakk – Zentrum für action, kommunikation und kultur si stanovilo za cieľ stať 
sa strediskom pre podujatia v oblasti integrácie v Düsseldorfe. Medzikultúrne podujatia, 
ktoré centrum organizuje, významne vzrástli čo do počtu, množstva návštevníkov a záujmu 
usadených cudzích štátnych príslušníkov.

www.zakk.de 

Štátne sviatky a športové podujatia je možné využiť na väčšiu mieru zapojenia prisťaho-
valcov a propagáciu kultúrnej rozmanitosti. Medzinárodné dni ako Svetový deň utečencov 
a Medzinárodný deň migrantov, ktoré vyhlásilo OSN, slúžia na podporu a koordináciu 
vnútroštátnych platforiem a aktivít.

http://www.restena.lu/clae/html/m2sm1.html
http://www.kisa.org.cy/EN/activities/cultural_events/586.html
http://www.entredosorillas.org
http://www.kassand.net/english/
http://www.zakk.de
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Verejné oslavy a kultúrne podujatia pomáhajú k lepšiemu zviditeľneniu príspevku prisťaho-
valcov a výhod rozmanitosti pre širokú verejnosť a zároveň sú miestom pre organizácie 
pracujúce v oblasti integrácie, kde môžu uskutočňovať nábor dobrovoľníkov.

Mnohé z týchto podujatí boli na európskej úrovni a na úrovni členského štátu iniciované 
v rámci Európskeho roku medzikultúrneho dialógu v roku 2008:

www.interculturaldialogue2008.eu 

Webový portál o medzikultúrnom dialógu Rady Európy obsahuje tiež odkazy na niektoré 
databázy, v ktorých sú uvedené podobné postupy:

www.coe.int/t/dg4/intercultural/database_EN.asp 

Celoeurópska päťročná informačná kampaň „Za rozmanitosť, proti diskriminácii“ sa 
ukončila v roku 2007. Širokej verejnosti poskytovala informácie o právnych predpisoch 
proti diskriminácii a pozitívne odkazy o rozmanitosti. Ohniskové skupiny jednotlivých krajín 
sa použili pri príprave vnútroštátnych a regionálnych opatrení, ktoré sa ďalej rozpracovali 
v úzkej spolupráci s vládami štátov, sociálnymi partnermi a mimovládnymi organizáciami. 

www.stop-discrimination.info 

V roku 2008 na druhom výročnom Dni integrácie vo flámskej komunite Belgicka boli 
ocenení prisťahovalci, ktorí absolvovali program integrácie. Cieľom špeciálneho podujatia 
a rozsiahlej celoštátnej a regionálnej mediálnej kampane je ukázať ako spoločnosť oceňuje 
angažovanosť a úsilie svojich nových občanov. 

www.binnenland.vlaanderen.be/inburgering/dagvandeinburgeraar.htm 

V rámci projektu INTI s názvom Integrácia v športe sa tisíckam rakúskych, britských, 
holandských, nemeckých a slovinských športových klubov, mládežníckych skupín a škôl 
distribuovala príručka najlepších postupov.

www.united-by-sports.net/en 

Spoločné postupy: prístup posilňovania postavenia verejnosti 

Najúčinnejšie opatrenia na zvyšovanie povedomia vytvárajú priestor na zmysluplný 
a dlhodobý kontakt medzi jednotlivcami a organizáciami. Súvislosť s posilňovaním 
postavenia je tu najvýraznejšia. V správe „Challenging attitudes, perceptions and myths“ 

*

http://www.interculturaldialogue2008.eu/
http://www.coe.int/t/dg4/intercultural/database_EN.asp
http://www.stop-discrimination.info/
http://www.binnenland.vlaanderen.be/inburgering/dagvandeinburgeraar.htm
http://www.united-by-sports.net/en/
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(Spochybňovanie postojov, názorov a mýtov), ktorá bola vyhotovená pre Komisiu pre 
integráciu a súdržnosť Spojeného kráľovstva, sa konštatuje, že krátky alebo povrchný 
kontakt bez skutočného zanietenia nie je dostatočný na posilnenie rešpektu a dokonca 
môže predsudky zhoršiť. 

Spoločnými postupmi sa môže zlepšiť vnímanie verejnosti a dá sa dosiahnuť zlepšenie 
integračného procesu, ak:

prispejú k zvýšeniu pocitu identity každej osoby;•	

identifikujú a spochybnia konkrétne predpojaté postoje a správanie;•	

sprostredkujú porozumenie pre skúseností iných a ich pochopenie; •	

prispejú k porozumeniu pre odlišnosť;•	

prispejú k vytvoreniu spoločnej základne a k spoločným hodnotám a záujmom; •	

podporujú a rozvíjajú priateľstvá v rámci zoskupení, ktoré by mohli viesť k vytvoreniu •	
dlhodobých vzájomných záväzkov.

Tieto oblasti môžu byť virtuálne, ako napríklad verejné webové fóra alebo praktické, ako 
napríklad občianske iniciatívy. Projekty založené na spoločných, praktických cieľoch sa 
považujú za účinnejšie prostriedky na prelomenie stereotypov a podporu konštruktív-
nejšieho pohľadu na proces integrácie. 

Prístup posilňovania postavenia verejnosti na zvýšenie povedomia znamená, že 
poskytovanie informácií priamo súvisí s oblasťami zmysluplnej a dlhodobej interakcie 
medzi jednotlivými prisťahovalcami a občanmi.

V rámci projektu mesta Turín v rokoch 2000 – 2002 s názvom „Turistom doma“ sa 600 
miestnym obyvateľov poskytol sprievodca na objavovanie rozmanitosti obchodov 
a reštaurácií ich mesta. V miestnych novinách sa distribuovalo 200 000 kusov máp multikul-
túrnych atrakcií nachádzajúcich sa v okolí mesta. Projekt podporil rozvoj oblasti s vysokou 
koncentráciou prisťahovalcov na základe vysokej účasti miestnych podnikateľov s prisťaho-
valeckým pôvodom, ktorí dokázali diverzifikovať svoju klientsku základňu. 

Projekt „knižnica nástrojov“ v Leicesteri (Spojené kráľovstvo) je jedinečnou aktivitou 
komunity, ktorá prispela k rozvoju novej medzikultúrnej siete hudobníkov. BBC organizuje 
výzvy na darovanie používaných hudobných nástrojov. Miestna knižnica ich potom 
požičiava hudobníkom z radov nových žiadateľov o azyl a utečencov v regióne. V rámci 
projektu sa poskytuje priestor na vystúpenia a finančné prostriedky na to, aby sa mohli 
dostať na miestnu hudobnú scénu.

www.interculturemap.org/upload/att/200612111049220.Instrument%20Library%20
CASE%20STUDY_INFO.pdf 

*

http://www.interculturemap.org/upload/att/200612111049220.Instrument Library CASE STUDY_INFO.pdf
http://www.interculturemap.org/upload/att/200612111049220.Instrument Library CASE STUDY_INFO.pdf
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3.2 Rozvoj schopností a výber postupu

Cieľom opatrení na posilnenie osobného a organizačného postavenia je zlepšovať 
schopnosti migrantov a ich združení pri nadväzovaní partnerských vzťahov s tradičnými 
organizáciami a účasti na spoločenskom a verejnom živote.

Noví prisťahovalci prichádzajú s rôznymi schopnosťami a mnohí dúfajú, že budú môcť 
rozvíjať svoj existujúci kapitál, poznatky a zdroje nadobúdaním ďalších zručností v priebehu 
procesu integrácie. Migrujúci obyvatelia si tiež môžu chcieť zlepšovať svoju životnú 
situáciu prekonávaním osobných alebo inštitucionálnych prekážok, ktoré bránia prístupu 
k dostupným zdrojom a právam, ich účasti na verejnom živote alebo ich schopnosti viesť 
samostatný, dôstojný život založený na vlastných rozhodnutiach.

Aktívna a rovnocenná účasť od rozhodovania po realizáciu

Umožnením toho, aby jednotliví migranti alebo zástupcovia združení migrantov sami 
rozhodovali o tom, ako zmeniť svoju životnú situáciu alebo participovať na verejnom živote, 
sa prispieva k prekonávaniu prijatých foriem závislosti a paternalistických postojov.

V projektoch zahŕňajúcich prístup posilňovania postavenia sa prikladá vážnosť migrantom 
ako prispievateľom do politických diskusií. Výslovným cieľom mnohých opatrení na posilnenie 
postavenia často býva pomôcť migrantom, aby sa mohli vyjadriť a aktívne sa zúčastňovať na 
rozvoji politiky. Informácie, vytváranie sietí a platforiem sú často hlavnými nástrojmi na posilnenie 
postavenia migrantov. Cieľovej skupine účastníkov sa kladú otázky o kľúčových záležitostiach 
a procesoch rozhodovania práve tak, ako sa osobám s rozhodovacou právomocou zase kladú 
otázky o tom, ako sa poučiť zo skúseností migrantov a ako postupovať. Opatrenia na posilnenie 
postavenia sa môžu takto zamerať na potreby a snahy konečných užívateľov a priamo ovplyvňovať 
ich životnú situáciu. Bude potrebné sa zamerať na právne otázky týkajúce sa zmlúv, rozdielu 
medzi dobrovoľnou a platenou prácou a dobrovoľnosťou týchto aktivít, aby sa zabezpečili dobré 
východiská pre dobrovoľnú prácu ako mechanizmu umožňujúcemu spoločenskú integráciu.

Pre úspech každého opatrenia v oblasti posilňovania postavenia je mimoriadne dôležitá 
zásada „Nič o nás bez nás“ . Vyžaduje, aby koneční užívatelia plnili úlohu hlavných aktérov 
vo fáze plánovania, realizácie a monitorovania.

Posudzovanie a analýza potrieb prisťahovalcov a posudzovanie 
prisťahovalcami

Posilňovanie postavenia začína v štádiu výskumu a posudzovania potrieb, na základe čoho sa 
v rámci projektov overí, či a ako prisťahovalci riešia životné problémy vlastné ich situácii. Tento 
výskum prispieva k zvyšovaniu povedomia zapojených jednotlivcov alebo organizácií o hlavných 
problémových oblastiach a usmerňuje ich myslenie na to, ako previesť posudzovanie do konania.

*
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V rámci holandského projektu EQUAL nazvaného Vrijbaan bol vypracovaný rad 
diagnostických nástrojov pre „riadenie vlastnej integrácie“. Samohodnotenie umožňuje 
jednotlivcom posúdiť, do akej miery veria, že si v rámci vlastného prostredia určujú svoje 
smerovanie.

http://ec.europa.eu/employment_social/equal/data/document/etg1-suc-vrijbaan_en.pdf 

Centrum pre práva migrantov v Írsku je názoru, že jeho prístup komunitnej práce je 
najúspešnejší, keď zainteresovaní môžu ísť nad rámec jednotlivých prípadov, aby 
analyzovali štrukturálne nedostatky, dynamiku sily a hlavné príčiny. Tým sa vytvárajú 
podmienky pre kolektívne výstupy, z ktorých majú prospech všetci členovia spoločnosti, 
a podporuje sa solidarita medzi skupinami (napríklad domácich pracovníkov, zberačov 
hríbov a migrantiek).

www.mrci.ie/activities/index.htm 

V rámci projektu Fóra komunít migrantov a utečencov Spojeného kráľovstva týkajúceho 
sa „posilňovania práv komunity“ sa posudzujú potreby organizácií migrantov. Na základe 
toho sa potom prispôsobuje ich ponuka priebežných služieb s cieľom zlepšiť úroveň 
poskytovania služieb zo strany organizácie a podporu členom.

www.mrcf.org.uk/#cep 

V rámci partnerského programu na posilnenie postavenia mládeže „Youth Empowerment 
Partnership Programme“ (YEPP) sa v Mannheime v časti Neckarstadt West (Nemecko) 
používa podobný prístup na zvýšenie povedomia o miestnych štrukturálnych problémoch, 
ktoré bránia integrácii, a potom sa navrhne podpora zameraná na potreby pre jednotlivých 
znevýhodnených mladých ľudí. 

www.yepp-community.org/yepp/cms 

Štyridsaťsedem černošských a etnických menšinových skupín absolvovalo školenia 
a potom vykonávalo projekt Ministerstva zdravotníctva Spojeného kráľovstva z roku 
2003 „Hodnotenie potrieb príslušníkov černošských a etnických menšinových skupín 
pri zneužívaní drog“. Ich výskum odhalil nízku úroveň informovanosti o zneužívaní drog 
v rámci všetkých komunít (najmä medzi generáciami), čo viedlo tieto skupiny k tomu, aby 
predložili vlastné návrhy na zapájanie a zvýšenie kvality služieb. V rámci projektu sa zvýšila 
angažovanosť týchto skupín pri tvorbe politiky na miestnej úrovni a ich odporúčania 
priniesli konkrétne zlepšenia v poskytovaní služieb.

www.uclan.ac.uk/old/facs/health/ethnicity/reports/documents/rep1comeng1.pdf 

http://ec.europa.eu/employment_social/equal/data/document/etg1-suc-vrijbaan_en.pdf
http://www.mrci.ie/activities/index.htm
http://www.mrcf.org.uk/#cep
http://www.yepp-community.org/yepp/cms/
http://www.uclan.ac.uk/old/facs/health/ethnicity/reports/documents/rep1comeng1.pdf


70 Príručka o integrácii

Zvyšovanie povedomia a posilňovanie postavenia migrantov

$ 

Z

Z

Posudzovanie potrieb ako nová metóda participačného výskumu je jedným zo spôsobov 
ako zapojiť výskumníkov do projektov spolu s odborníkmi a samotnými prisťahovalcami.

Posudzovaním a analýzou potrieb priamymi príjemcami opatrenia na posilnenie postavenia 
sa poskytuje rámec pre hodnotenie ich vlastnej osobnej situácie alebo situácie komunity/
organizácie.

Vo výskumnom projekte „POLITIS“ uskutočnilo 76 postgraduálnych študentov z krajín 
mimo EÚ rozhovory so 176 občiansky aktívnymi prisťahovaleckými aktivistami. Zistenie, 
že jedným z najdôležitejších determinantov občianskej účasti bol jednoduchý fakt byť 
požiadaný organizáciou, viedlo k následnému projektu, „WinAct: Winning immigrants as 
active members“ (Winact: Získať prisťahovalcov za aktívnych členov). Odborníci v oblasti 
osvetovej činnosti, mnohí prisťahovaleckého pôvodu, boli vyškolení na poskytovanie 
miestnych pracovných seminárov politickým stranám a odborovým zväzom o tom, ako 
úspešne osloviť prisťahovalcov a o stratégiách náboru. 

www.politis-europe.uni-oldenburg.de

Fínske ministerstvo sociálnych vecí a zdravia financovalo dva výskumné projekty komunít 
migrantov Univerzity v Tampere v roku 2003 a 2005. Výskumní pracovníci v oblasti sociálnej 
práce stanovili koncepčný rámec pre svoje štúdium a cieľ výskumu. Rozhodli sa zamerať 
svoje správy na také záležitosti, ako napríklad názory spotrebiteľov na služby na podporu 
duševného zdravia, názory komunity na služby základnej zdravotnej starostlivosti a ambície 
druhej generácie v oblasti povolania. 

www.uta.fi/laitokset/sospol/migrant/abstr/clarke.pdf 

Určenie správnej cieľovej skupiny, zlepšovanie ich situácie

Rozhovory s migrantmi a organizáciami prostredníctvom participačného výskumu 
a posudzovania potrieb môže odhaliť veľmi rozdielne súbory potrieb založených na rôznych 
faktoroch: vek, pohlavie, vzdelanie, právne postavenie, postavenie na pracovnom trhu, 
zručnosti a kvalifikácie, motivácia a pod. Napríklad, poradné štruktúry v prijímacom stredisku 
pre utečencov umožňujú žiadateľom o azyl a utečencom poskytovať spätnú väzbu o rôznych 
aspektoch prijímania a integrácie a zapájať sa do prevádzkovania zariadení. Úspešné opatrenia 
na posilnenie postavenia si často vyžadujú, aby sa určila veľmi konkrétna cieľová skupina.

*

http://www.politis-europe.uni-oldenburg.de
http://www.uta.fi/laitokset/sospol/migrant/abstr/clarke.pdf
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Projekt „Kommit – Empowerment of migrant organisations“ v Brandenburgu (Nemecko) 
bol zameraný na budovanie zručností a schopností, ktoré si zvolili zúčastnené organizácie 
migrantov. 30 vedúcich pracovníkov organizácií migrantov absolvovalo 80 hodín priameho 
tematického školenia, zatiaľ čo 1 000 účastníkov sa zúčastnilo na pracovných seminároch 
komunity a možnostiach vytvárania sietí. Ukazovateľmi úspešnosti projektu boli spokojnosť 
účastníkov s témami, metódy a kvalita. V príručke projektu boli uverejnené vysoko 
pozitívne výsledky hodnotenia, ako aj štandardy kvality budúcich osvetových programov 
pre organizácie migrantov.

www.integrationsbeauftragte.brandenburg.de 

Posilnenie postavenia konkrétnych cieľových skupín môže byť úspešnou stratégiou pri ťažko 
dostupných skupinách, akými sú napríklad prisťahovalkyne. V rámci projektov by sa malo 
oceniť, že sa môžu chcieť zúčastniť iným alebo menej aktívnym spôsobom. Potenciálnou 
úlohou verejných orgánov a iných poskytovateľov financií je kompenzovať náklady alebo 
odstrániť prekážky pre účasť.

Opatrenia, ktoré sú flexibilné a upravené na konkrétne stanovené potreby príjemcov, spĺňajú 
očakávania účastníkov a konečný cieľ posilňovania postavenia, a to zlepšiť ich situáciu. 

Rotterdamské centrum pre ženy Delfshaven prevádzkujú iba prisťahovalkyne, vytvárajú 
prostredie, kde sa ženy rôzneho veku a národnosti (vrátane holandskej) cítia príjemne. 
V ich zodpovednosti je dostať mnohé ženy neformálnym spôsobom z izolácie a poskytovať 
stovkám ľudí jazykové vzdelávanie a kreatívne kurzy založené na hodnoteniach možností 
ich vstupu na trh práce. 

www.eukn.org/eukn/themes/Urban_Policy/Social_inclusion_and_integration/
Emancipation-centre-for-and-by-women-in-Delfshaven_2033.html 

Vždy, keď „Clientenbelang Utrecht“ (záujmová skupina pacientov a klientov) má otázku 
z oblasti politiky týkajúcu sa matiek prisťahovalkýň, položia ju priamo sieti matiek prisťaho-
valkýň so školopovinnými deťmi „Immigrant Wmo Watchers“. Tieto ženy získavajú potrebné 
informácie zo svojej rozšírenej sociálnej siete a neformálnym spôsobom prispievajú 
k zlepšeniu rozvoja politík.

www.senia.nl 

*

http://www.integrationsbeauftragte.brandenburg.de
http://www.eukn.org/eukn/themes/Urban_Policy/Social_inclusion_and_integration/Emancipation-centre-for-and-by-women-in-Delfshaven_2033.html
http://www.eukn.org/eukn/themes/Urban_Policy/Social_inclusion_and_integration/Emancipation-centre-for-and-by-women-in-Delfshaven_2033.html
http://www.senia.nl
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V programe E.L.S.A. sa participačný výskum používal na ovplyvnenie miestnych politík 
sociálneho zabezpečenia v krajoch talianskej provincie Forlì-Cesena. V rámci projektu 
sa prisťahovalkyniam opatrovateľkám poskytovali požadované informácie, školenia 
a poradenstvo. Sprostredkovali sa kontakty s miestnymi orgánmi a partnerským odborovým 
zväzom. Poskytovali sa aj podporné iniciatívy pre osoby vyžadujúce starostlivosť a ich 
rodiny umožňujúce účasť a reguláciu ich opatrovateliek. 

www.palliative.lv/45/70 

Znalosť cieľov, hľadanie vhodných prostriedkov pre posilnenie 
postavenia

Rôzne typy opatrení na posilnenie postavenia migrantov a organizácií majú dynamický na 
výsledky orientovaný prístup k rovnosti príležitostí. Iniciátori musia určiť príslušné opatrenia 
na dosiahnutie jasne požadovaných cieľov pre konkrétnu cieľovú skupinu, ponechávajúc 
množstvo priestoru pre rôzne formy účinných opatrení. Opatrenia na posilnenie postavenia 
teda posilňujú schopnosti migrantov alebo organizácie v oblasti uskutočňovania zmien 
a poskytujú priestor na uplatňovanie tejto schopnosti. Tento priestor sa môže poskytovať 
v rámci organizácií/vlády prostredníctvom pracovných alebo rozhodovacích opatrení alebo 
nových cielených programov. 

Priestory na výmenu alebo rozhodovanie medzi prisťahovalcami a tradičnými organizáciami 
sú základnými konceptmi, na ktorých spočívajú tieto opatrenia. Jedným z príkladov môžu 
byť programy praxe v oblasti umenia a kultúry.

To, čo odlišuje opatrenie na posilnenie postavenia od mnohých vzdelávacích programov 
zavedených v oblasti integrácie prisťahovalcov, je kombinácia vzdelávania a aktivít, čím sa 
cieľovým skupinám poskytuje jedinečná príležitosť konať v súlade s nadobudnutými 
poznatkami.

Základnou myšlienkou projektu Britskej rady „Začleňovanie a rozmanitosť vo vzdelávaní“ je 
dovoliť študentom z etnicky a kultúrne rozmanitých škôl, aby prevzali vedenie pri určovaní 
programu, rokovaniach o dohodách a príprave študentskej charty pre inkluzívne školy. 
Skupiny vedúcich študentov vedú implementačné projekty na posilnenie postavenia širších 
skupín študentov, rodičov a celkovej komunity. 

www.britishcouncil.org/netherlands-youthprojects-indie-homepage.htm 

Cieľom programu praxe v oblasti kultúry „Jump in!“ je, aby mladí umelci a študenti 
z etnických menšín boli lepšie zastúpení v holandských kultúrnych organizáciách. Pomocou 
tohto miestneho nástroja pre medzikultúrny dialóg hostiteľské organizácie vytvárajú priame 
komunikačné kanály s umelcami z rôznych komunít, pričom umelci získavajú skúsenosti 

*

http://www.palliative.lv/45/70/
http://www.britishcouncil.org/netherlands-youthprojects-indie-homepage.htm
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z prvej ruky pre svoj ďalší profesionálny rozvoj. Program vychádza z pilotných projektov, 
ako napríklad Medzikultúrny výbor rotterdamského divadla Zuidplein, ktorý má od roku 
1998 značný vplyv na rozmanitosť publika, ktoré divadlo môže pritiahnuť.

www.eurocult.org/we-focus-on/jump-in 

Ideálny priestor pre prisťahovalcov a ich organizácie na uskutočňovanie výmen názorov 
a aktivít, je taký, ktorým sa zvyšuje povedomie. 

V rámci rozhlasového projektu „Commedia.Net“ financovaného z programu EQUAL sa 
migrantom, utečencom a žiadateľom o azyl v Grécku so záujmom o médiá umožnilo, aby 
si vyberali programy, lepšie porozumeli svojim vlastným a iným komunitám a rozširovali 
poznatky, ktoré nadobudli prostredníctvom éteru. Zabezpečením odbornej prípravy 
a praxe sa im poskytla rozhodujúca úloha pri zvyšovaní povedomia a zmene spôsobu, 
akým sa verejnosti poskytujú informácie o migrácii. 

www.commedia.net.gr/default.en.asp

 Od roku 2003 do 2008 bolo v rámci projektu „MiMi – With Migrants For Migrants“ (MiMi – 
S migrantmi pre migrantov) v 35 nemeckých mestách vyškolených 600 „medzikultúrnych 
mediátorov“. Uskutočnili 900 podujatí v 32 jazykoch, kde vysvetľovali systém nemeckého 
zdravotníctva a súvisiace témy približne 10 000 osobám z radov migrantov, pričom ďalších 
100 000 bolo oslovených prostredníctvom letákov a zdravotníckej príručky.

www.aids-migration.de 

V rámci projektu SEIS-Finland Forward Without Discrimination (STOP) sa poskytovalo 
školenie prisťahovalcom a príslušníkom etnickým menšín a organizovali pracovné semináre 
na zvyšovanie povedomia so školami a vnútroštátnymi verejnými orgánmi. Prisťahovalci 
účinne prispeli svojou účasťou v úvodnom riadiacom výbore, vo fáze plánovania, realizácie 
a pri hodnoteniach projektu. Pozitívna spätná väzba a publicita viedla k rozšíreniu na 
školenia v oblasti boja proti diskriminácii pre budúcich učiteľov a príslušníkov polície.

www.stop-discrimination.info/134.0.html 

http://www.eurocult.org/we-focus-on/jump-in/
http://www.commedia.net.gr/default.en.asp
http://www.aids-migration.de
http://www.stop-discrimination.info/134.0.html
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Prijatie migrantov a ich združení do tradičných organizácií: situácia, 
keď sú všetci víťazmi 

Opatrenia na posilnenie postavenia niekedy iniciujú na základnej úrovni samotní migranti 
a neskôr ich financujú tradičné organizácie, či už verejné orgány, sociálni partneri, súkromný 
sektor alebo občianska spoločnosť. Inokedy iniciujú tieto opatrenia tradičné organizácie 
a občianske spoločnosti s migrantmi (Zásada „Nerobte to pre nás, robte to s nami“). Ich 
cieľom môže byť posilňovanie postavenia jednotlivých migrantov prostredníctvom 
poskytovania služieb, diverzifikácie svojej členskej základne prostredníctvom informačných 
programov alebo poskytnutím platformy pre účasť migrantov vo verejnom živote.

Nemalo by sa zabúdať na to, že migranti i tradičné organizácie sú komplementárnymi 
príjemcami opatrení na posilnenie postavenia, ktoré sa týkajú tak prispôsobovania 
v hostiteľskej spoločnosti, ako aj účasti migrantov. Tradičné organizácie očakávajú, že 
tieto partnerstvá sa zamerajú na konkrétnu úlohu integrácie alebo zlepšia svoje riadenie 
v oblasti integrácie. Tieto potenciálne prínosy v nich vzbudzujú silný oprávnený záujem 
na posilňovaní postavenia migrantov a podnikaní potrebných krokov na zabezpečenie 
týchto vymožeností. Môžu sa vypracovať kvalitatívne normy na posúdenie toho, či tradičné 
organizácie realizujú postupy na posilnenie postavenia príjemcov a zamestnancov z radov 
migrantov a či sa týmito postupmi merateľným spôsobom transformovali politiky a poslanie 
organizácie.

Opatrenia posilňovania poslania prisťahovalcov, ktoré prijímajú tradičné organizácie, 
prispievajú aj k posilňovaniu ich postavenia. Ich lepšie schopnosti, zdroje a medzikultúrne 
kompetencie zlepšujú kvalitu a inkluzívnosť ich rozhodovania a poskytovania služieb.

*
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Cieľom „Stranger festivalu“ Európskej kultúrnej nadácie je vytvoriť takúto „win – win“ 
situáciu, kde je každý víťazom, založenej na myšlienke, že zlepšovaním schopností mladých 
ľudí z rôznych prostredí pri využívaní nových webových médií, neskôr zvýšia schopnosti 
ich cieľovej skupiny (európskych MVO, kultúrnych inštitúcií, médií a vlád), aby mohli 
spolupracovať s mládežou na projektoch medzikultúrneho dialógu.

www.eurocult.org/we-focus-on/strangerfestival 

Projekt „INVOLVE“ bol participačným výskumným projektom financovaným programom 
INTI o tom, ako podporiť dobrovoľnícku činnosť v obojsmernom procese integrácie. Bolo 
sformulovaných 16 konkrétnych odporúčaní pre tvorcov politík na rôznych úrovniach 
riadenia a odborníkov v tradičných organizáciách a organizáciách migrantov. 

www.cev.be/data/File/INVOLVEreportEN.pdf 

Cieľom publikácie z roku 2005 vydanej Ministerstvom pre komunity a miestnu vládu 
Ethnicity Monitoring Guidance: Involvement (Príručka na monitorovanie etnicity: zapájanie) 
je podporiť zapojenie černochov a menšinových etnických komunít do aktivít obnovy štvrtí 
podnecovaním vytvárania miestnych partnerstiev s komunitnými združeniami.

www.neighbourhood.gov.uk/page.asp?id=771 

Rozvojové partnerstvo Pangea v španielskom regióne Castilla – La Mancha pozostáva zo 
združení migrantov, mimovládnych organizácií a miestnych a regionálnych verejných orgánov. 
„Medzikultúrne spojky“ alebo mediátori dokázali osloviť viac ako polovicu všetkých prisťaho-
valcov žijúcich v tejto vidieckej oblasti. Spojili ich s integrovaným a špecializovaným školením 
a poradenskými službami a priebežnými podpornými programami na pracovisku. Opatrenia 
na zvýšenie povedomia sa spájajú s výskumom „medzikultúrny barometer“ o témach ako 
sociálnoekonomický a kultúrny príspevok prisťahovaleckej populácie v danej obci.

http://ec.europa.eu/employment_social/equal/practical-examples/employ-06-
pangea_en.cfm 

http://www.eurocult.org/we-focus-on/strangerfestival/
http://www.cev.be/data/File/INVOLVEreportEN.pdf
http://www.neighbourhood.gov.uk/page.asp?id=771
http://ec.europa.eu/employment_social/equal/practical-examples/employ-06-pangea_en.cfm
http://ec.europa.eu/employment_social/equal/practical-examples/employ-06-pangea_en.cfm
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Závery

1. Kampane a podujatia na zvyšovanie povedomia umožňujú všetkým občanom získať 
poznatky o skutočnostiach v oblasti migrácie a integrácie a zistiť, ako sa môžu podieľať 
na procese integrácie. Vytvárajú aj priestor na časté interakcie migrantov a domácich 
obyvateľov, ktoré prispievajú k rozvoju medzikultúrnych kompetencií všetkých 
zainteresovaných. 

2. Prístup na zvyšovanie povedomia založený na dôkazoch začína fázou starostlivého 
mapovania, v rámci ktorého ankety a prieskumy verejnej mienky poskytujú spoľahlivé 
základné údaje o vnímaní migrantov a širokej verejnosti, ktoré možno pravidelne 
hodnotiť.

3. Analýzou výsledkov prieskumu sa odhalia faktory, ktoré stoja v pozadí vnímania, 
čo pomáha pri určovaní vhodnej cieľovej skupiny. Tieto výsledky možno použiť 
na pritiahnutie pozornosti médií a verejnosti pri spustení kampane za zvýšenie 
povedomia.

4. Keďže vládne politiky a odkazy majú významný vplyv na dôveryhodnosť a účinnosť 
kampane, tvorcovia politiky a mienkotvorcovia môžu byť jej hlavnými cieľovými 
skupinami.

5. Stanovenie vhodnej cieľovej skupiny (t. j. na dosiahnutie zmeny postoja širokej 
verejnosti alebo vybraných zainteresovaných strán alebo skupín v populácii k prisťa-
hovalcom) znamená jasnú úspešnosť kampane.

6. Iniciatívy namierené na vyvrátenie mýtov prispievajú k zlepšeniu verejnej mienky 
prostredníctvom reálneho obrazu prisťahovalectva založenom na faktoch a osobných 
príbehoch. Zvyšuje sa tým vnímavosť spoločnosti ku konkrétnym hodnotám 
a potrebám jednotlivých skupín migrantov, najmä tých najzraniteľnejších a najviac 
stereotypizovaných, ako napríklad neregistrovaných migrantov, žiadateľov o azyl 
a žien z radov prisťahovalcov. 

7. Verejné oslavy a kultúrne podujatia pomáhajú k lepšiemu zviditeľneniu príspevku 
prisťahovalcov a výhod rozmanitosti pre širokú verejnosť a zároveň sú miestom 
pre organizácie pracujúce v oblasti integrácie, kde môžu uskutočňovať nábor 
dobrovoľníkov.

8. Prístup posilňovania postavenia verejnosti na zvýšenie povedomia znamená, že 
poskytovanie informácií priamo súvisí s oblasťami zmysluplnej a dlhodobej interakcie 
medzi jednotlivými prisťahovalcami a občanmi.

9. Pre úspech každého opatrenia v oblasti posilňovania postavenia je mimoriadne 
dôležitá zásada „Nič o nás bez nás“ . Vyžaduje, aby koneční užívatelia plnili úlohu 
hlavných aktérov vo fáze plánovania, realizácie a monitorovania.
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10. Posudzovaním potrieb a analýzou priamymi príjemcami sa poskytne rámec na 
hodnotenie ich vlastnej osobnej situácie alebo situácie komunity/organizácie.

11. Opatrenia, ktoré sú flexibilné a upravené na konkrétne stanovené potreby príjemcov, 
spĺňajú očakávania účastníkov a konečný cieľ posilňovania postavenia, a to zlepšiť ich 
situáciu. 

12. To, čo odlišuje opatrenie na posilnenie postavenia od mnohých vzdelávacích 
programov zavedených v oblasti integrácie prisťahovalcov, je kombinácia vzdelávania 
a aktivít, čím sa cieľovej skupine poskytuje jedinečná príležitosť konať v súlade 
s nadobudnutými poznatkami.

13. Opatrenia posilňovania poslania prisťahovalcov, ktoré prijímajú tradičné organizácie, 
prispievajú aj k posilňovaniu ich postavenia. Ich lepšie schopnosti, zdroje 
a medzikultúrne kompetencie zlepšujú kvalitu a inkluzívnosť ich rozhodovania 
a poskytovania služieb.
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Kapitola 4 
Platformy pre dialóg
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Na podporu vzájomného porozumenia a dôvery a na prevenciu a riešenie konfliktov sa 
v rámci kultúrnych tradícií používa dialóg. Ad hoc a priebežné platformy pre dialóg sa 
môžu použiť na realizáciu integrácie tým, že prispejú k odstraňovaniu nedostatočného 
vzájomného porozumenia a dôvery, ktorá môže existovať vo vnútri skupín prisťahovalcov, 
obyvateľov, občanov prisťahovaleckého a neprisťahovaleckého pôvodu a medzi nimi 
navzájom a aj medzi týmito rozmanitými skupinami a vládou na všetkých úrovniach. 

Na úspešnej platforme prebieha otvorená a slušná výmena názorov a, ak dobre funguje, 
pomáha účastníkom nájsť spoločný priestor pre spoluprácu. Je miestom na diskusie 
o konfliktných záujmoch a nachádzanie spoločných riešení. Následné aktivity potom nadviažu 
tam, kde platforma pre dialóg končí, čo môže prispieť k posilneniu spoločenských sietí a sietí 
združení v komunite a poskytnúť im pocit spoločnej identity v rozmanitej spoločnosti. 

Táto kapitola stavia na spoločnom základnom princípe, podľa ktorého integrácia je dynamický, 
obojsmerný proces vzájomného prispôsobovania sa všetkými prisťahovalcami a obyvateľmi 
členských štátov. Vlády sa vyzývajú, aby zahrnuli obidva procesy do integračnej politiky a jasne 
informovali o ich vzájomných právach a povinnostiach. Jedným zo základných mechanizmov 
podľa siedmeho základného princípu je častá a zmysluplná interakcia na miestnej úrovni 
medzi miestnymi obyvateľmi prisťahovaleckého i neprisťahovaleckého pôvodu. 

V kapitole sa uvádza každý krok v procese prípravy a činnosti platformy pre dialóg 
a praktické ťažkosti, ktoré je často potrebné prekonať. Zameriava sa najskôr na to, aký je 
vhodný právny rámec, koho problémy a potreby stoja v centre pozornosti platformy, kto 
je účastníkom, aké základné zručnosti sa vyžadujú, aké sú pravidlá hry. Skúma sa v nej, ako 
sa vzájomné porozumenie a dôvera v diskusiách môže previesť do rozsiahlejšej spolupráce 
v komunite. Vedúci verejný orgán alebo aktér občianskej spoločnosti môže podporiť 
platformu pre dialóg tým, že sa ujme rôznych úloh, cieľom ktorých je vybaviť platformy 
účinnejšími pracovnými metódami, zabezpečiť efektívnejšie následné aktivity a väčší vplyv 
komunity. V tejto kapitole sa vysvetľuje, aké úlohy verejný orgán alebo aktér občianskej 
spoločnosti, ktorý platformu organizuje, môže plniť v každej fáze platformy pre dialóg. 
Takto získané poznatky môžu slúžiť ako inšpirácia pre platformy na úrovni mestských štvrtí, 
obcí, na regionálnej i celoštátnej úrovni – dokonca na európskej úrovni, kde v apríli 2009 
začalo svoju činnosť Európske integračné fórum.

Medzinárodnou migráciou sa zvýšila existujúca etnická, kultúrna, náboženská a jazyková 
rozmanitosť Európy a bude sa naďalej zvyšovať. Podľa flešového prieskumu Eurobarometra 217 
z roku 2007 väčšina občanov EÚ uviedla, že v poslednej dobe mala pozitívny kontakt s ľuďmi 
rôznych etník, náboženstiev a národností. Aj keď bolo pre opytovaných ťažké definovať, čo je 
„medzikultúrny dialóg“, uviedli, že sa s ním spájajú mnohé pozitívne významy  – od komunikácie 
v rámci rôznych komunít po medzinárodnú mobilitu, prístup ku kultúre a jazykovú rozmanitosť. 
Z dlhodobého hľadiska v Európe je možné vidieť celkovú výhodu tejto rozmanitosti v jej 
hospodárskom raste, konkurencieschopnosti, tvorivosti a postavení vo svete.



Príručka o integrácii 81

Zvýšená rozmanitosť obyvateľstva si vyžaduje, aby sa verejné služby a iné spoločenské 
štruktúry prispôsobili novej rozmanitej realite. Spôsob, akým sa miesto – od celoštátnej 
úrovne až po úroveň mestskej štvrte – prispôsobuje tejto rozmanitosti z krátkodobého 
a strednodobého hľadiska, môže spôsobiť vzostup i pokles celkovej úrovne vzájomnej 
dôvery a porozumenia v spoločnosti. Napríklad pri nedávnom výskume sa dostala do 
popredia myšlienka, že vysoké úrovne rozmanitosti (t. j. rôzne typy ľudí žijúce spolu 
v komunite) môžu medzi ľuďmi spustiť „samoizoláciu“ a „sociálny odstup“. V porovnaní 
s priemerným človekom ľudia žijúci vo veľmi heterogénnych štvrtiach obvykle:

menej poznajú svojich susedov a menej im dôverujú bez ohľadu na to, či ich poznatky •	
pochádzajú z rovnakého alebo iného prostredia;

menej dôverujú (aj keď to nevyhnutne neznamená, že ich menej poznajú) miestnym •	
politikám, vodcom a médiám;

na politickú účasť používajú odlišné spôsoby, napríklad pouličné protesty a skupiny •	
bojujúce za sociálne reformy; 

majú menší pocit pohody;•	

myslia si, že majú menší vplyv na politické rozhodnutia a že s menšou pravdepodob-•	
nosťou budú ich komunity spolupracovať na riešení spoločného problému.

Tieto zistenia upozorňujú na to, že komunity v prechodnom štádiu ponechané samé na 
seba môžu dočasne pociťovať nižšiu úroveň vzájomného porozumenia a dôvery v rámci 
väčšinových i v rámci menšinových skupín, medzi väčšinami a menšinami a v súvislosti s ich 
miestnou vládou. 

Nižšie úrovne vzájomného porozumenia a dôvery sa často pripisujú nižším úrovniam 
sociálneho kapitálu (t. j. menšiemu počtu sociálnych a organizačných sietí). Prostredníctvom 
priateľstiev a občianskej spoločnosti sa jednotlivci dostávajú k miestnym príležitostiam 
zmysluplnej interakcie a nadväzovania vzťahov. Sila sociálnych sietí a sietí združení 
ovplyvňuje úroveň dôvery a solidarity v rámci komunity a osobnej a ekonomickej pohody 
jej obyvateľov. Zvyšovanie rozmanitosti je iba jedným faktorom všeobecného úpadku 
sociálneho kapitálu v mnohých západných spoločenstvách, kde ľudia nie sú takí sociálne 
a občiansky aktívni ako bývali v minulosti. 

Spoločenskú integráciu negatívne ovplyvňuje oslabovanie sociálnych sietí a sietí združení, 
čo môže viesť k extrémnemu individualizmu a ľahostajnosti k pohode ostatných, vzájomnej 
stereotypizácii a hľadaniu obetných baránkov, mlčaniu zraniteľných skupín, neaktivite 
v súvislosti so skutočnými problémami komunity, konfliktom pri rozdeľovaní zdrojov 
a viacerým formám diskriminácie a extrémizmu na všetkých stranách spektra. 

Toto oslabovanie ovplyvňuje aj integráciu nových prisťahovalcov, ktorí sú najviac postihnutí. 
V priebehu procesu usídľovania sa noví prisťahovalci spravidla spoliehajú vo väčšej miere 
ako domáci alebo usadené skupiny na existujúce sociálne siete a siete združení, čo im 
nahradzuje chýbajúci sociálny kapitál v krajine. 
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Trvalé, zmysluplné medzikultúrne vzťahy pomáhajú miestnym obyvateľom porozumieť, 
ako sa iní ľudia a ľudia s odlišným pôvodom menia v rámci stále rozmanitejšej spoločnosti. 
Lepšie si budú rozumieť a dôverovať, keď začnú na seba nahliadať ako na plnoprávnych 
členov komunity so spoločnou identitou a záujmom o vzájomnú pohodu.

4.1 Príprava a činnosť platformy: prekonávanie prekážok

K dialógu sa tvorcovia politiky často uchýlia vtedy, keď sa v novinách objavia veľké správy 
o sociálnom konflikte, aby upokojili obyvateľstvo. Tieto konflikty môžu naznačovať väčšie 
problémy v súvislosti s nerovnosťou a znevýhodnením v rozmanitej spoločnosti (t. j. 
vylúčenie z trhu práce, chudobné mestské štvrte, rasizmus). Toto napätie samé o sebe 
si prípadne bude vyžadovať dohody o vhodnej reakcii integračnej politiky na riešenie 
konkrétneho problému.

Platforma pre dialóg sa môže vnímať ako počiatočný bod pre rokovania o tejto vhodnej 
reakcii politiky. Môže byť miestom prvého kontaktu na prekonanie nedorozumenia 
a nedôvery. V rámci občianskeho priestoru na otvorenú a slušnú výmenu názorov, ktorý 
platforma poskytuje, sa iniciujú rozhovory o konkrétnom probléme. V závislosti od toho, 
v čom spočíva nedostatok porozumenia a dôvery, sa táto výmena môže uskutočňovať medzi 
prisťahovalcami, so spolurezidentmi a vládou. Účastníci sa zapájajú do procesu vzájomného 
učenia sa. Ich odlišné pohľady sa spájajú do spoločného porozumenia problému, budujú 
základ dôvery a hľadajú spoločné východisko na spoluprácu pri jeho riešení.

Platforma pre dialóg je občianskym priestorom, v ktorom sa má začať otvorená a slušná 
výmena názorov medzi prisťahovalcami, so spolurezidentmi alebo vládou. Cieľom 
účastníkov je nájsť v prípade konkrétneho problému spoločné porozumenie a dôveru 
a nájsť spoločnú základňu pre spolupráci pri jeho riešení.

Plánované výstupy a vplyv platformy pre dialóg 

Úspešné platformy pre dialóg vedú k vytvoreniu pracovných vzťahov medzi účastníkmi 
pripravujúcimi spoločné verejné aktivity, partnerstvá a nové priebežné konzultačné 
mechanizmy. Toto pokračovanie zabezpečuje nový priestor pre zmysluplnú interakciu, 
tentoraz so širšou verejnosťou. Zo strednodobého hľadiska sa podporujú nové a silnejšie 
sociálne siete a siete združení a vládne konzultácie. Partneri vytvoria novú organizáciu 
alebo zavedú spoluprácu do hlavnej činnosti svojej organizácie. V každom prípade by táto 
spolupráca mala zaujať pevné miesto bez potreby podpory platformy pre dialóg. 

*
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Z dlhodobého hľadiska proces iniciovaný platformou pre dialóg môže znížiť sociálny odstup 
a vzájomne posilniť sociálny kapitál a pohodu všetkých obyvateľov. Môže napomôcť spájaniu 
a zmene identít v obytnej štvrti, meste a možno dokonca aj na regionálnej, celoštátnej alebo 
európskej úrovni. Politickí vodcovia a vodcovia občianskej spoločnosti môžu tieto občianske 
priestory použiť na integráciu rozmanitosti do silnejšieho, prehĺbenejšieho pocitu spoločnej 
identity a rozvíjania inkluzívnejšieho jazyka pri diskusiách o spoločných problémoch.

Prisťahovalectvo môže podnecovať k otázkam v domácej a zahraničnej politike týkajúcim 
sa hodnôt, ktoré sú pre neustále rozmanitejšiu Európu spoločné. EÚ na to reaguje svojím 
mottom „jednota v rozmanitosti“ formulovaným v preambule Zmluvy o EÚ ako „želajúc 
si prehĺbiť solidaritu medzi národmi pri rešpektovaní národnej histórie, kultúry a tradícií“. 
Biela kniha Rady Európy o medzikultúrnom dialógu nadväzuje na túto myšlienku a dáva 
ju do súvisu tak s integráciou prisťahovalcov, ako aj s európskou integráciou; „Absencia 
dialógu nezohľadňuje poznatky o európskom kultúrnom a politickom dedičstve. Európska 
história bola mierová a produktívna vždy, keď zvíťazilo skutočné odhodlanie diskutovať 
s naším susedom a spolupracovať cez deliace čiary…Jedine dialóg ľuďom umožňuje žiť  
v jednote v rozmanitosti.“

Viac myšlienok a príkladov postupov v rámci medzikultúrneho dialógu a platforiem sa 
nachádza v publikácii:

Aktivity Európskeho roka medzikultúrneho dialógu 2008:

www.interculturaldialogue2008.eu

The Rainbow Paper: Intercultural Dialogue: From Practice to Policy and Back, vydala Platforma 
pre medzikultúrnu Európu:

http://rainbowpaper.labforculture.org/signup/public/read

White Paper on Intercultural Dialogue: Living Together as Equals in Dignity pripravila Rada 
Európy:

www.coe.int/t/dg4/intercultural/default_en.asp 

Právny rámec ako činiteľ uľahčujúci dialóg

Platforma pre dialóg môže byť umiestnená do konkrétneho kontextu: na pracovisko, do 
školy, kultúrnej oblasti, verejných služieb, náboženského života, susedských vzťahov, 
zahraničných vecí a pod. Každý má svoje možnosti na výmenu názorov a spoločné 
rozhodovanie. Tvorcovia politík by mali zabezpečiť, aby občania a príslušníci tretích krajín 

http://www.interculturaldialogue2008.eu
http://rainbowpaper.labforculture.org/signup/public/read
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mali podobné možnosti účasti v týchto súvislostiach. V závislosti od dostupných politík 
politickej účasti k tomu patrí právo vytvárať združenia, politické strany alebo orgány, ktoré 
súvisia s prácou, získavať financovanie na budovanie kapacít, hlasovať vo voľbách alebo 
priebežne konzultovať s vládou.

Tieto politiky umožňujú zrod rôznych volených zástupcov a ďalších aktérov, ktorí sa potom 
budú zúčastňovať na platformách. Prítomnosť tejto občianskej komunity sa môže ponímať 
ako infraštruktúra, ktorá umožňuje platformy pre dialóg v danej spoločnosti. 

V roku 2006 české ministerstvo vnútra prijalo extenzívnejší výklad zákona č. 83/1990 tak, aby 
každá fyzická osoba – nie len občania – mohla utvoriť združenie. Cudzí štátni príslušníci 
predtým tak mohli učiniť len za účasti aspoň troch českých občanov.
V Španielsku ústavný súd konštatoval vo svojom rozhodnutí č. 236/2007, že existujú určité 
základné práva, ktoré sa týkajú každej osoby bez ohľadu na administratívne postavenie, ku 
ktorým patrí právo združovať sa, právo na zlúčenie, demonštrácie a vzdelanie.
V Rakúsku zákon z roku 2006 o Komore práce a Zákon o inštitucionálnych usporiadaniach 
na pracovisku rozšíril na všetkých pracovníkov, ktorí sú štátnymi príslušníkmi tretej krajiny, 
právo kandidovať za odborárskych dôverníkov (člen odborov, ktorí zastupuje spolupra-
covníkov pri rokovaniach s vedením) a za delegátov v Komore práce (platforma zastupujúca 
všetkých súkromných zamestnancov). 

Národné programy Európskeho fondu na integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín sa 
môžu použiť na financovanie rozvoja celoštátnych, regionálnych a miestnych poradných 
orgánov a programy budovania kapacít pre štátnych príslušníkov tretích krajín a ich 
združenia na účasť v demokratických procesoch.

http://ec.europa.eu/justice_home/funding/integration/funding_integration_en.htm 

Orgán s celoštátnou alebo miestnou pôsobnosťou, ktorý preukázal otvorenosť  štruktu-
rál nym priebežným konzultáciám a budovaniu dôvery a porozumenia, môže tieto zručnosti 
využiť na moderovanie novej platformy pre dialóg a prikročiť k citlivejším témam.

Odstránením bariér v právnom rámci pre občiansku účasť prisťahovalcov sa vytvárajú 
možnosti na rozvoj občianskej spoločnosti a konzultačných orgánov, ktoré budú neskôr 
hlavnými účastníkmi v platforme pre dialóg. 

Rada pre etnické menšiny v Dánsku je poradný orgán s celoštátnou pôsobnosťou 
pozostávajúci z miestne volených integračných rád. Keď sa pri televíznom prieskume zistilo, 
že miestne rady získali nízke hodnotenie spokojnosti od svojich členov a malú dôveru od 
miestnych politikov, rada využila svoju existujúcu štruktúru na podporu piatich regionálnych 
platforiem pre dialóg na tému, ako čo najlepšie viesť dialóg v budúcnosti. Miestni členovia 

*

http://ec.europa.eu/justice_home/funding/integration/funding_integration_en.htm


Príručka o integrácii 85

$

Z

Z

Z

rady konali ako kľúčoví uľahčujúci činitelia, ktorí dokázali zmobilizovať transetnické siete 
a zapojiť účastníkov obce a médií.

www.rem.dk 

Minderheden Forum je nezávislou organizáciou zastrešujúcou 15 federácií viac ako 1 000 
miestnych organizácií migrantov vo Flámsku a Bruseli. Financovanie a oficiálne uznanie 
zo strany flámskej komunity umožňujú fóru externe sa zúčastňovať na nových vládnych 
diskusiách a pripravovať program. Interne organizuje pracovné skupiny a platformy pre 
svojich členov. Vláda má „rýchly prístup“ k rôznym menšinovým skupinám bez vystavenia 
sa riziku výberu jednej za „svojvoľných hovorcov.“ Členovia sa môžu prostredníctvom fóra 
vyjadriť a využívať jeho štruktúry na budovanie postavenia svojej organizácie. 

www.minderhedenforum.be 

Orientácia na konkrétny problém na základe potrieb komunity

Platformy by sa mali vyhýbať širokému rozsahu pokrývajúcemu celú koncepciu integrácie 
a namiesto toho by si mali zvoliť orientáciu na konkrétne potreby a problémy, napríklad na 
zdravotníctvo, zamestnanosť, vzdelávanie, obťažovanie a pod. Platforma založená na potrebách 
vychádza z problémov, ktoré sú pre konkrétnu oblasť najrelevantnejšie – pre prisťahovalcov 
i domácich obyvateľov. Orientácia na potreby a problémy ako spoločný referenčný bod môže 
pomôcť vyhnúť sa niekedy nepotrebnému rozlišovaniu na základe, napríklad rôznych komunít. 
Pre úspech platforiem založených na potrebách zaoberajúcich sa konkrétnym problémom 
v oblasti integrácie je obzvlášť dôležité načúvať hostiteľským komunitám a komunitám 
migrantov. Načúvanie je potrebné nielen vo fáze prípravy, ale aj počas realizácie. K tomu je 
potrebné si vyhradiť značný čas na konzultácie, reakciu a spätnú väzbu. 

Potreba platformy sa posúdi tak, že sa postihnutá komunita požiada o identifikáciu svojich 
hlavných problémov, o vyjadrenie, či sa jej členovia domnievajú, že ostatní vedia o ich 
probléme a či dôverujú iným tak, aby mohli s nimi spolupracovať na riešení problému.

Cieľom fóra Refugee & Migrant Forum Manchester je umožniť utečencom a žiadateľom o azyl 
vyjadriť svoje konkrétne potreby a želania na účely informovaného rozhodovania na miestnej 
a celoštátnej úrovni. Pomáha budovať rešpekt a spoluprácu medzi populáciou utečencov 
a migrantov Manchestru a poskytuje priestor na výmenu zručností, informácií a zdrojov. 
Fórum začalo svoju činnosť v roku 2006 na základe Charty utečencov pre Manchester, 
dokumentu o právach a povinnostiach spísaným utečencami a žiadateľmi o azyl, ktorý 
podpísalo 100 tvorcov politík a mienkotvorcov v Manchesteri vrátane mestskej rady. 

www.mrsn.org.uk/forum 

*
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Konzultačný proces, ktorý prebiehal pred vytvorením platformy, odhaľuje, aké hlavné otázky 
sú zodpovedné za rozdielne stanoviská a podozrievanie, ktoré maria spoluprácu komunity. 
Patrí k tomu oslovenie transetnických sietí, úlohy pre nezávislých uľahčujúcich činiteľov 
a zapojenie nových technológií na podporu diskusií prebiehajúcich mimo platformy.

„Rámcový program noví susedia“ je komunálnou platformou Barcelony poskytovateľov 
služieb, verejných orgánov a MVO, ktoré pracujú na umožnení zlúčenia rodín. Vo fáze 
plánovania sa identifikovali konkrétne potreby a upravilo sa zameranie platformy prostred-
níctvom telefonického prieskumu so súčasnými žiadateľmi o zlúčenie rodiny, ohniskovými 
skupinami s bývalými žiadateľmi a ich rodinami a prostredníctvom stretnutí s prijímacou 
kanceláriou školy o ťažkostiach, ktoré sa vyskytujú vo vzdelávacom systéme.

V rámci projektu INTI „Integračná výmena“ pod vedením Quartiers en Crise – európskou 
sieťou regeneračných oblastí bolo zriadených osem miestnych akčných skupín miestnych 
zainteresovaných strán a viacjazyčné online platformy na zhromažďovanie miestnych 
a regionálnych skúseností na nadnárodné partnerské hodnotenia o implementácii 
spoločných základných princípov a informovanosti o nich. Vzájomným učením sa 
a výmenou v rámci skupín by sa mali budovať schopnosti a pracovné vzťahy medzi 
zúčastnenými verejných agentúrami, organizáciami komunít, miestnymi antidiskrimi-
načnými organizáciami, zamestnávateľmi, odborovými zväzmi a výskumníkmi.

www.qec-eran.org 

Potreby by sa mali vysvetľovať pomocou ľahko porozumiteľných pojmov, ktoré dokážu získať 
širokú podporu od všetkých strán. Spoločné východisko sa ľahšie hľadá, keď sa problémy 
formulujú pomocou pojmov boja proti sociálnemu vylúčeniu rôznych menšinových skupín 
alebo zlepšovania pracovných podmienok alebo vzťahov medzi rodičmi a učiteľmi. Mali 
by sa prispôsobovať aj potreby, aby zodpovedali meniacim sa okolnostiam situácie, ktoré 
zohľadňujú otvorenosť v súčasnom politickom spôsobe myslenia. 

Len čo sa rozhodne o zameraní platformy, účastníci platformy si skôr nájdu spoločné východisko, 
keď sa problém sformuluje pomocou otvorených pojmov, ktoré sa týkajú všetkých obyvateľov.

Pri otázke, kto by mal byť členom platformy pre dialóg, organizátori môžu použiť buď 
demokratický prístup voľby „zástupcov“ alebo technickejší prístup výberu „účastníkov“. 
Problémom je výber vhodnej metódy pre danú záležitosť, dôveryhodnej v očiach zainte-
resovaných strán a zohľadňujúcej asymetrickú dynamiku sily medzi štátnymi orgánmi, 
domácimi občanmi a cudzími štátnymi príslušníkmi s obmedzenými politickými príleži-
tosťami, najmä v prípade nových prisťahovalcov. 

*
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Platforma pre dialóg sa stane reprezentatívnou na základe demokratického procesu. 
Týmto postupom sa riadia aj pracovníci poradných orgánov. Miestne poradné orgány 
v Rakúsku, Dánsku, Nemecku, Luxembursku, Portugalsku a Švédsku, ktoré sa riadia týmto 
odporúčaním, môžu tvrdiť, že ich členovia sú predstaviteľmi populácie príslušníkov tretích 
krajín žijúcich v krajine vo všetkej svojej rozmanitosti. 

V článku 5.2 Dohovoru Rady Európy o účasti cudzincov na verejnom živote na miestnej úrovni 
z roku 1992 sa odporúča, aby štrukturálne poradné orgány zabezpečili: „aby zástupcovia 
zahraničných obyvateľov…boli volení zahraničnými obyvateľmi v oblasti právomoci 
miestneho orgánu alebo boli menovaní jednotlivými združeniami cudzích obyvateľov.“

http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/144.htm 

Väčšina platforiem pre dialóg s prisťahovalcami v Európe si väčšinou volí technický 
prístup. Organizátori chcú, aby sa na platforme zúčastnili najrelevantnejší a najefektívnejší 
účastníci. Relevantnosť je určená poznatkami účastníka o probléme, ktorý je predmetom 
diskusie, ich celkovou otvorenosťou k dialógu a ich vzťahom k problému. Efektívnosť je 
určená ich schopnosťou konať ako potenciálna hybná sila zmeny. Pri tomto prístupe nie je 
vhodná otázka, či výsledná platforma bude reprezentatívna, ale skôr či sa na nej zúčastnia 
najrelevantnejší a najefektívnejší jednotlivci a organizácie. 

Fórum môže mať aj zmiešané členstvo. Priamo volení zástupcovia prispievajú hlasmi 
svojich voličov a v diskusiách a rozhodovaní preberajú vedenie, zatiaľ čo ad hoc účastníci 
prispievajú svojimi skúsenosťami a schopnosťami podporovať následné aktivity.

Účastníci platformy sú „zástupcami“, keď sú slobodne volení a „účastníkmi“, keď sú vybraní 
na základe ich vzťahu k problému a efektívnosti v oblasti daného problému. Je potrebné, 
aby organizátori posúdili, či pre ich platformu bude potrebný demokratický alebo technický 
prístup, aby v očiach komunity pôsobila ako dôveryhodný občiansky priestor.

Kritériá účasti by mali byť objektívne, transparentné a mali by sa uplatňovať všeobecne 
na každého účastníka. Zásady dialógu si vyžadujú, aby účasť bola dobrovoľná a nie pod 
nátlakom. Konkrétne menovania alebo zásahy zo strany organizátorov (najmä v prípade 
orgánov) môžu znížiť dôveryhodnosť a účinnosť platforiem a výsledky sa budú javiť ako 
skreslené alebo zmanipulované tak, aby vyhovovali určitým záujmom.

Požiadavka, aby platforma zostala otvorená bez kritérií oprávnenosti a výberového 
postupu, môže byť opodstatnená. Mnohé platformy sú obmedzené na veľmi konkrétne 
oblasti a sektory (t. j. správcovia nemocníc v určitom meste) alebo čas (t. j. jednorazové, 
krátkodobé, ad hoc). Najrelevantnejší účastníci sa vyberú sami podľa rozsahu a cieľov 
platformy. 

*
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Platforma MVO pre oblasť azylovej a migračnej politiky EÚ je otvorená všetkým MVO so 
sídlom v Bruseli s európskou sieťou aktívnou v diskusiách o rozvoji azylovej, utečeneckej 
a migračnej politiky v EÚ. Bola vytvorená z iniciatívy UNHCR, Amnesty International 
a Komisie cirkví pre migrantov v Európe a vystupuje ako otvorený, neformálny a politicky 
neutrálny priestor pre výmenu informácií o rôznych oblastiach skúseností, ako aj koordináciu 
stratégií presadzovania a práce s vnútroštátnymi členskými organizáciami zameranými na 
utečencov, žiadateľov o azyl alebo komunity migrantov alebo v krajinách pôvodu. 

www.caritas-europa.org/module/FileLib/NGOPlatformfactsheetlayout.pdf

Diaspora Forum for Development (DFD) v Holandsku spája 21 národných organizácií 
Diaspora zastupujúcich migrantov a utečencov zo šestnástich krajín pôvodu. Slúži 
ako koordinačný orgán tým, že rozširuje podporovateľov týchto organizácií, rozvíja 
ich strategické horizontálne združenia a posilňuje ich hlas pri tvorbe politiky v oblasti 
migrácie a rozvoja. Za vhodných pre účasť sa považovali poprední predstavitelia 
z radov migrantov, pretože vedia previesť praktické skúsenosti do modelov nástrojov 
politiky. Stretnutia boli organizované tak, aby podporili otvorené diskusie medzi ľuďmi 
s rozmanitým pôvodom.

www.basug.nl/activities/DiasporaForumforDevelopment.pdf 

Viaceré platformy prijímajú kritériá oprávnenosti v súvislosti so zložením. Najžiaducejšie je 
dosiahnuť rovnováhu medzi skupinou prisťahovalcov a skupinou hostiteľskej spoločnosti. 
Iné idú ešte ďalej, aby zahrnuli rozmanité pohľady zvnútra skupiny prisťahovalcov, ako 
aj hostiteľskej spoločnosti. Rodová rovnováha sa často uvádza v krajinách s právnymi 
záväzkami alebo zakorenenou kultúrou rodovej rovnováhy v rozhodovacom procese. Pri 
zohľadňovaní rozmanitosti názorov v prípade hostiteľskej skupiny je významným faktorom 
vek. V prípade prisťahovalcov môže byť dôležitým kritériom generácia (t. j. prvá, druhá, 
tretia). V závislosti od témy si organizátori môžu želať, aby boli v rovnováhe náboženské, 
kultúrne alebo etnické organizácie. Zabezpečí sa tým neopomínanie novších, menších 
alebo fragmentovanejších skupín.

Od roku 1997 Národná platforma pre dialóg skupín etnických menšín poskytovala holandskej 
vláde spoľahlivý právny a finančný základ pre konzultácie s etnickými menšinami, ktorý je 
v súlade s existujúcimi demokratickými zásadami. Všetky spory medzi účastníkmi diskusie 
a vládou rieši holandský parlament. Jeden zo štyroch formálnych cieľov platformy je byť 
nástrojom na uvoľnenie v časoch sociálneho napätia. Kritériá financovania a účasti sú 
stanovené podľa zákona. Menšinové organizácie musia mať celospoločenský dosah vrátane 
žien a druhej generácie vo vedúcich pozíciách a mať výbor so zručnosťami a skúsenosťami 
v rôznych dôležitých politických oblastiach ako bývanie, trh práce a vzdelávanie. V rokoch 

http://www.caritas-europa.org/module/FileLib/NGOPlatformfactsheetlayout.pdf
http://www.basug.nl/activities/DiasporaForumforDevelopment.pdf
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2004 a 2005 sa hodnotila početnosť zastúpenia menšinových organizácií podľa každého 
kritéria, čo viedlo k vylúčeniu jednej nevyhovujúcej organizácie. 

www.minderheden.org/lom.html 

Národné programy Európskeho integračného fondu sa tiež môžu použiť na zvýšenie 
občianskej účasti určitých ťažko dosiahnuteľných alebo tradične vylúčených skupín, napr. 
osôb závislých od osôb vybraných do programov prijímania, detí, žien, starších osôb, 
negramotných alebo osôb so zdravotným postihnutím.

http://ec.europa.eu/justice_home/funding/integration/funding_integration_en.htm 

Tieto rôzne kritériá znamenajú, že platforma nezanedbáva vnútorné rozpory a konflikty 
v rámci populácie s prisťahovaleckým pôvodom a hostiteľskej spoločnosti. Poskytuje týmto 
komunitám príležitosti, aby sa mohli schádzať, čo vedie k častejšiemu vytváraniu sietí 
a spolupráci. 

Sektorové krátkodobé platformy môžu mať otvorenú, diferencovanú členskú základňu. Iné 
môžu prijať kritériá spôsobilosti v súvislosti s relevantnosťou, efektivitou a vyváženým 
zložením. Cieľom kritérií je zapojiť zainteresované strany s najväčšími skúsenosťami 
a vplyvom na rôzne súčasti komunity.

Pravidlá pre účasť: rovnosť a vzájomný rešpekt medzi účastníkmi

Všetci účastníci musia súhlasiť so zásadami rovnosti a rešpektu a musia aktívne podporovať 
všeobecné ľudské práva a právny poriadok. Žiadny účastník, či už z hostiteľskej spoločnosti, 
prisťahovalcov alebo vlády, nemôže vyhlásiť, že je výlučným zástancom alebo ochrancom 
týchto základných hodnôt. Túto podporu je možné preukázať otvorenosťou, s ktorou 
účastníci k sebe navzájom pristupujú. 

V praxi zásada rovnakého zaobchádzania znamená, že sa všetkým účastníkom umožní 
prispievať k tvorbe programu platformy a diskutovať na báze rovnosti. Účastníci nemôžu 
chcieť dominovať v diskusii alebo odchádzať ako víťaz, ako tomu býva v debatách, pretože 
cieľom je budovať základňu vzájomného porozumenia a dôvery, ktorá umožní zoskupovanie 
a praktickú spoluprácu.

Proces, v ktorom sa zohľadňuje rovnaké zaobchádzanie s účastníkmi, musí riešiť vnútorné 
nerovnosti vo verejných, súkromných partnerstvách alebo partnerstvách mimovládnych 
organizácií a v dynamike sily väčšiny/menšiny. Mimovládne organizácie hostiteľskej 
spoločnosti môžu zastávať oficiálnu úlohu v štáte a mať lepší prístup k zdrojom, čo im 
zabezpečuje lepšie možnosti pre účasť, než majú menšie mimovládne organizácie prisťa-
hovalcov. Prístup k zdrojom a náboženské a kultúrne uznanie skutočne môže byť zdrojom 
veľkého napätia, ktoré sa dialóg usiluje riešiť. Bez riešenia prípadných nerovnováh moci sa 

*
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platformy pre dialóg môžu stať symptómom problému, ktorý majú riešiť. Účastníci môžu 
preukázať vnímavosť voči tejto dynamike posúdením opatrení, ktoré zástupcom prisťaho-
valcov umožnia prispievať rovnako hodnotným a pozitívne hodnoteným dielom. 

Iniciatíva „Initiative Minderheiten“ známa aj ako „Platforma pre menšiny v Rakúsku“ 
podporuje rovnaké zaobchádzanie a práva menšín, ktoré sú definované ako skupiny, ktoré 
čelia diskriminácii na základe etnickej, sociálnej alebo náboženskej príslušnosti, sexuálnej 
orientácie alebo zdravotného postihnutia. Definícia sa nezakladá na početnom stave 
skupiny, ale na nemožnosti žiť spravodlivo a rovnocenne v súlade so svojimi životnými 
predstavami. Cieľom mimovládnej organizácie je budovať spojenectvá medzi združeniami, 
organizáciami a jednotlivcami z týchto rôznych skupín s cieľom podporiť konkrétne sociál-
no-politické výzvy. 

www.initiative.minderheiten.at

Financovanie: prístup k rovnosti a rešpektu založený na partnerstve

Vzhľadom na to, že mnohé mimovládne organizácie a združenia prisťahovalcov vedú 
dobrovoľníci a pracujú s ťažko prístupnými, rozmanitými komunitami, platformy môžu 
zvážiť myšlienku „partnerstva“ s cieľom riešiť dôležité prekážky činnosti, ako napríklad 
financovanie. Partnerstvo môže byť vhodnejšie pre občiansku spoločnosť a menšinové 
organizácie, ktoré sledujú rôzne modely účasti a čelia odlišným finančným realitám ako 
štátni aktéri, sociálni partneri alebo iné zavedené zainteresované strany. Rozhodovanie 
o prideľovaní zdrojov nezasahuje do diskusného procesu, keď je decentralizované, 
založené na dôkazoch a úplne transparentné. Takto organizácie môžu získať technické 
prostriedky na účasť ako diskusní partneri bez toho, aby sa spreneverili, alebo aby sa zdalo, 
že sa spreneverujú svojim základným povinnostiam ako demokratických zástupcov svojich 
podporovateľov alebo členov.

V rámci partnerského prístupu organizátori financujú účasť MVO a dobrovoľníckych 
organizácií pri výmene ich skúseností a kontaktov. 

Úrad technickej podpory pre združenia prisťahovalcov (GATAI) v Portugalsku pracuje 
s Konzultačnou radou pre záležitosti prisťahovalcov na rozhodnutiach o uznaní združení 
prisťahovalcov a poskytovaní technickej podpory sieti rôznych komunít prisťahovalcov. 
Dôvodom je, že legitímnymi zástupcami, ktorí sú najvhodnejšími partnermi v oblasti 
kultúrnych aktivít, sú organizácie s postavením združenia prisťahovalcov. Úrad GATAI 
poskytuje priestor, prostriedky a odborné skúsenosti, zúčastňuje sa na projektoch, hodnotí 
ich a monitoruje a organizuje pravidelné stretnutia s prisťahovaleckými združeniami. Od 

*
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júla 2002 do februára 2005 bolo schválených 88 žiadostí o finančnú podporu vo výške 
približne 962 000 EUR. 

www.acidi.gov.pt/modules.php?name=News&file=article&sid=2674 

CAISA je medzikultúrne centrum založené v roku 1996 a podporované Úradom mesta 
Helsinki pre kultúru, ktoré podporuje kultúrne aktivity etnických skupín na úrovni mesta ako 
spôsobu na sprostredkovanie interakcie medzi prisťahovalcami a ostatným obyvateľstvom 
Helsínk. Z posledného hodnotenia vyplynulo, že prisťahovalecké združenia v značnej miere 
využívali materiálnu a vecnú podporu, pretože nedokážu vytvárať dostatok zdrojov na 
organizáciu svojich aktivít a zamerať sa na fínsku verejnosť.

www.caisa.fi 

Dom národnostných menšín v Prahe (Česká republika) poskytuje kancelárske priestory 
a granty menšinovým občianskym združeniami. Dom slúži aj ako kontaktné miesto na 
spoluprácu a stretnutia medzi národnostnými menšinami a občanmi, ktorí prejavia záujem.

www.dnm-praha.cz 

Budovanie základných poznatkov a zručností

Školenia a brífingy je možné využívať na to, aby sa všetci partneri oboznámili s pravidlami 
hry, vybavili základnými poznatkami, medzikultúrnymi kompetenciami a aby sa im poskytol 
súbor zručností a stratégií. Školenia v oblasti vodcovských a mediátorských zručností tiež 
môžu zvýšiť schopnosť organizátora viesť platformu pre dialóg. Platformy pre dialóg tak 
môžu tvoriť súčasť medzikultúrnej stratégie organizácií.

Platforma „Generácia“ v meste Amadore nachádzajúcom sa blízko Lisabonu (Portugalsko) 
je zameraná na rozvoj lepšieho porozumenia dynamiky v pozadí pocitov sociálneho 
vylúčenia, záškoláctva a predčasného ukončenia školskej dochádzky medzi mladými prisťa-
hovalcami v tejto znevýhodnenej mestskej štvrti. Kongres a pracovné semináre s mládežou 
zorganizovala oblastná samospráva, dobrovoľné organizácie, štátne školy a miestne obecné 
zastupiteľstvo. Bolo vyškolených päť mladých rezidentov, aby pomáhali preklenúť rozdiely 
medzi komunitami nachádzajúcimi sa vo štvrti a mimo nej. 

www.eukn.org/binaries/portugal/bulk/practice/2008/3/generation.pdf 

Európska konfederácia odborových zväzov (ETUC) poskytuje svojim členom výskumnú 
správu a akčný plán pre kolektívne vyjednávanie o otázkach, o ktoré sa zaujímajú 
pracovníci z radov migrantov a etnických menšín a ktoré sa môžu použiť ako nástroj pre 

http://www.acidi.gov.pt/modules.php?name=News&file=article&sid=2674
http://www.caisa.fi
http://www.dnm-praha.cz/
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diskusiu o integrácii na pracovisku. Tieto dokumenty predstavujú hlavné body, na ktoré 
by sa politiky kolektívneho vyjednávania mali vzťahovať a poukazujú na rôzne úspechy 
národných konfederácií alebo členských organizácií.

www.etuc.org/r/113 

Združenie Migration Solidarité et Echanges pour le Développement (AMSEAD) v Štrasburgu 
(Francúzsko) zorganizovalo dvojtýždenný výmenný pobyt nazvaný „Stretnutie kultúr“ pre 
36 mladých ľudí z troch európskych prijímajúcich krajín (Nemecko, Švédsko a Francúzsko) 
a troch stredomorských vysielajúcich krajín (Turecko, Libanon, Alžírsko). Poldenné semináre, 
kultúrne pracovné semináre a návštevy boli venované migrácii a nerovnostiam medzi 
severom a juhom, identite a kultúrnej rozmanitosti v rámci menšín, úlohe náboženstva 
v integrácii a otázke, ako by Európa mala riešiť práva menšín.

http://amsed.fr/echanges.php 

Praktický prístup

Pri rozhodovaní o realizácii a priebehu platformy (t. j. jej štruktúra, miesto konania a čas) sa 
môže prijať praktický prístup založený na zásade aktívneho začlenenia. Tento prístup znamená 
tvorivé a flexibilné riešenia, ako napríklad večerné konzultácie pre pracovníkov, služby starost-
livosti o deti pre rodičov a pokrytie dopravných nákladov pre osoby v núdzi. Vzhľadom na to, 
že aktuálna úroveň jazykových znalostí a pohody u ľudí môže byť v skutočnosti nižšia, ako 
u tých, ktorí poskytujú informácie, prítomnosť tlmočníkov môže zabezpečiť, aby sa jazykové 
schopnosti nestali prekážkou pri budovaní vzájomnej dôvery a porozumenia prostredníctvom 
dialógu. A napokon v programoch a harmonogramoch by sa mal ponechať priestor na riešenie 
nových otázok, ktoré sa určite vynoria pri stretnutí partnerov a v priebehu procesu. 

Keď sa rozhodnutia o tom, ako realizovať platformu (t. j. štruktúra, miesto konania, čas, 
tlmočenie) zakladajú na zásadách aktívneho začlenenia, každý malý praktický krok prispieva 
k vytvoreniu kultúry otvoreného a slušného dialógu.

Hlavnou prioritou Národnej medzikultúrnej stratégie írskeho riaditeľstva zdravotníckych 
služieb je zavedenie monitorovania etnickej rovnosti. Aby plánovanie a hodnotenie bolo 
primeranejšie a zakladalo sa na dôkazoch, je potrebná znalosť potrieb v oblasti zdravotníctva 
a výsledkov užívateľov služieb z rozmanitých prostredí. Pri konzultačnom procese o stratégii 
sa použili mnohé flexibilné a tvorivé reakcie na aktívne zapojenie „ťažko dosiahnuteľných“ 
skupín, ako napríklad migrujúci pracovníci, neregistrovaní a ženy z konzervatívneho 
prostredia, ktoré sa necítia dobre vo verejných programoch. Koordinátori zorganizovali 
večerné konzultácie, využili rôzne formáty od veľkých pracovných seminárov a prieskumov 
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po malé ohniskové skupiny a individuálne rozhovory, poskytli príspevok na dopravu 
a starostlivosť o deti a zabezpečili, aby v prípade potreby boli k dispozícii tlmočníci. 

www.lenus.ie/hse/bitstream/10147/45775/1/9101.pdf 

Zabezpečenie súladu medzi sektormi a úrovňami riadenia 

Platformy pre dialóg sa objavujú po celej Európe neplánovane a nerovnomerne v rozličných 
sektoroch. Vládne poradné orgány alebo usmernenia kolektívneho vyjednávania pre 
oblasť integrácie existujú v severozápadnej Európe od povojnového obdobia, zatiaľ čo 
vnútroštátne medzináboženské diskusie sú najnovšou myšlienkou. V poslednom desaťročí 
sa mnohé projekty objavujú v kultúrnom a vzdelávacom sektore a ešte častejšie k tomu 
dochádzalo počas roku 2008, ktorý bol Európskym rokom medzikultúrneho dialógu. 

Platformy pre dialóg sa možno budú musieť zamerať na prekrývajúce sa témy, napríklad 
prístup k bývaniu, zdravotníctvu a vzdelávaniu. Prevzatie úlohy organizátora platformy pre 
dialóg zaväzuje verejný orgán zabezpečiť súlad politiky a dialógu. 

Partnerstvá pre rovnocennosť v Spojenom kráľovstve spájajú miestne rady a dôležité verejné 
orgány ako políciu, inštitúcie základnej zdravotnej starostlivosti a dobrovoľné služby, aby 
diskutovali o svojej práci spočívajúcej v poskytovaní služieb v komunite v oblasti rovnosti 
a rozmanitosti a koordinovali ju. Príkladom je partnerstvo Sefton Equalities Partnership.

www.sbp.sefton.gov.uk/Default.aspx?page=357 

Od dialógu ad hoc k trvalému dialógu

Verejnosť a zainteresované strany po spustení platformy očakávajú, že sa úspešne pustí 
do riešenia problémových záležitostí. Plánovanie výsledkov si preto vyžaduje osobitnú 
pozornosť. Organizátori značnú časť svojho času venujú udržiavaniu zamerania platformy 
a riadeniu rozmanitých záujmov svojich účastníkov. Nemali by si nechať ujsť príležitosť 
pozvať k stolu zainteresované strany, ktoré dokážu prispieť k cieľom platformy. Inak sa 
platformy skončia ako „odborné diskusie“. Môže to viesť k tomu, že sa nebude pokračovať 
v diskusiách, pretože zainteresované strany stratia záujem o účasť na ďalšej platforme, ak sa 
nič nebude diať s tým, čo povedali na minulej. 

Nemožno očakávať, že platformy pre dialóg budú fungovať ako „rýchlovka“. Prevedenie 
dialógu do akcie si vyžaduje, aby účastníci od úplného začiatku nahliadali na platformu nie 
ako na jednorazové podujatie, ale ako na súčasť procesu, na ktorom sa môžu „rozhodujúcou 
mierou angažovať“. Za následné akcie sú najviac zodpovední samotní organizátori, najmä 
ak platformu organizuje verejný orgán.

http://www.lenus.ie/hse/bitstream/10147/45775/1/9101.pdf
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V závislosti od stupňa vzájomného porozumenia a dôvery medzi účastníkmi je možné 
očakávať, že platforma prinesie rôzne výsledky a rôznou mierou ovplyvní účastníkov 
a komunitu. 

Dialóg môže prebiehať napríklad vo forme vzájomnej výmeny informácií. Účastníci 
podajú svoje vysvetlenie a stanoviská k danej situácii. Skutočnosť, že si rôzne strany spolu 
sadnú k otvorenej a slušnej výmene názorov, môže slúžiť na upokojenie verejnosti, aj keď 
symbolicky a na krátku chvíľu.

 Účastníci na základe dialógu získajú nový pohľad na odlišné stanoviská. Ako znak dôvery 
zosúladia tieto rozdiely na rétorickej úrovni. Tieto drobné prispôsobovania prenikajú 
do spôsobu myslenia ľudí a ich vyjadrení k tejto téme. V rámci tohto scenára si účastníci 
osvojujú verejný prejav, ktorý je menej radikálny a otvorenejší. 

Tento krok pokračuje tým, že sa účastníci dohodnú na spoločnom komplexnejšom chápaní 
problému a identifikujú spoločné postoje a výhody rozmanitosti. Partneri končia vyjadrením 
vzájomnej dôvery a otvorenými výzvami po opatreniach v spoločenskej oblasti, ktoré 
slúžia na podnietenie následných akcií zo strany ďalších aktérov z verejnosti a občianskej 
spoločnosti. Tieto výsledky by mohli vo väčšej miere vplývať na spôsob myslenia ľudí a ich 
prejav. Výzvy by mohli viesť k ad hoc akciám komunity, ktoré podporia aspoň dočasne, 
sociálne siete a siete združení komunity.

„Nemecká islamská konferencia“ (DIK) je priebežný proces dialógu ministerstva vnútra 
s nemeckými obyvateľmi a občanmi moslimského pôvodu o témach ako integrácia, 
extrémizmus a zásady sociálnej a náboženskej politiky. Výsledkom plenárnych zasadnutí 
v rokoch 2007 – 2008 bola dohoda 15 účastníkov z rôznych úrovní riadenia a 15 účastníkov 
z nemeckých moslimských komunít na predbežnom zhrnutí záverov štyroch pracovných 
skupín DIK, vymedzení spoločného chápania integrácie, financovaní výskumu na 
zhromaždenie empirickejších údajov o stave života moslimov v Nemecku, popísaní 
spôsobov na urýchlenie zavedenia vyučovania islamského náboženstva do verejných 
škôl, zvýšení informovanosti médií a zabezpečení strediska výmeny informácií pre ďalšiu 
spoluprácu. Nová webová stránka sa pokúša zvýšiť transparentnosť v oblasti konzultácií 
a odporúčaní, podporiť akceptáciu dialógu poskytovaním väčšieho množstva príležitostí 
pre účasť a zvýšiť objektívnosť nemeckých diskusií o islamských náboženských postupoch.

www.deutsche-islam-konferenz.de 

V priebehu dialógu účastníci dospejú aj ku konkrétnym rámcom pre následné aktivity. 

Môžu sa rozhodnúť, že inštitucionalizovaním platformy vytvoria trvalý dialóg. Ak 
organizátor je verejným orgánom, môžu ho zahrnúť do konzultačnej infraštruktúry 
príslušného ministerstva alebo ministerstiev. Táto inštitucionálna zmena prispeje 

http://www.deutsche-islam-konferenz.de
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k silnejším sieťam združení a spoločnému zmyslu pre cieľ medzi organizáciami pracujúcimi 
na rovnakej téme. 

Na umožnenie kontaktu medzi zástupcami moslimských organizácií a kanceláriou zástupcu 
viceprimátora mesta Mníchov boli zriadené platformy „Moslimovia okrúhleho stola“ 
a Moslimská rada. Platformy sa stali zavedenými sieťami, čo viedlo k tomu, že mestská 
rada prijala návrh týkajúci sa moslimských pohrebov a zavedenia vyučovania islamského 
náboženstva v úzkej spolupráci s mníchovskými školami a okrúhlym stolom. 

www.muenchen.de/interkult 

Írska Národná konzultačná komisia pre rasizmus a medzikultúrne vzťahy (NCCRI) vystupovala 
ako platforma pre medzikultúrny dialóg s cieľom dosiahnuť konsenzus a formovať rozvoj 
politiky od roku 1997 do 2008, keď bola začlenená do práce vlády.

www.nccri.ie

Účastníci sa môžu obdobne rozhodnúť, že zriadia nové platformy pre iné problematické 
záležitosti. Členstvo je možné obnovovať a preorganizovať, zatiaľ čo úloha organizátora 
sa obmieňa. Výsledkom je, že účastníci ťažia zo vzájomného porozumenia a dôvery 
v jednej oblasti, aby sa mohli pustiť do inej oblasti s vierou pozitívneho reťazového efektu 
(spill-over).

Účastníci prijímajú v každom zo svojich pracovných programov krátkodobé záväzky 
na vykonávanie spoločných aktivít. Tieto verejné aktivity stavajú na nadobudnutom 
vzájomnom porozumení a dôvere účastníkov ako východisku pre zvýšenie porozumenia 
a dôvery medzi svojimi členmi a širokou verejnosťou. Výsledkom sú dočasne posilnené 
siete združení a sociálne siete. Na zabezpečenie štruktúrovanej kolektívnej realizácie aktivít 
v rámci daného časového rámca sa zavádzajú mechanizmy koordinácie a presadzovania.

Po prvom Integračnom samite, ktorý sa konal v júli 2006 v Nemecku, sa v „Národnom 
integračnom pláne“ vymedzili jasné ciele a tiež aj viac ako 400 opatrení a dobrovoľných 
záväzkov štátnych a neštátnych aktérov na rôznych úrovniach riadenia, ktorých cieľom je 
previesť dialóg do činov. Prvá správa o pokroku bola predložená v novembri 2008.

www.bundesregierung.de/nn_6516/Content/EN/StatischeSeiten/Schwerpunkte/
Integration/kasten1-der-nationale-integrationsplan.html

http://www.muenchen.de/interkult
http://www.nccri.ie
http://www.bundesregierung.de/nn_6516/Content/EN/StatischeSeiten/Schwerpunkte/Integration/kasten1-der-nationale-integrationsplan.html
http://www.bundesregierung.de/nn_6516/Content/EN/StatischeSeiten/Schwerpunkte/Integration/kasten1-der-nationale-integrationsplan.html
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Organizátori by sa mali vyhnúť tomu, aby boli príliš dôrazní pri diskusiách o možných 
opatreniach. Platformy skôr získajú podporu pre následné aktivity, keď vzídu z ich vlastných 
nápadov. Napríklad „rozhodujúca miera angažovanosti“ zahŕňa právo na podanie protestu, 
petície, obhajovanie a zastupovanie rôznych záujmov. Účastníci a verejnosť tiež očakávajú, 
že vláda zahrnie ich reakcie do svojho budúceho plánu práce. 

V rámci akčného programu spolkového štátu Berlín pre sociálnu súdržnosť v obytných 
štvrtiach sa venovalo pol milióna EUR v roku 2007 a 1 milión EUR v rokoch 2008 – 2009 
na „projekty Tandem“, ktoré slúžia na budovanie dlhodobej spolupráce medzi prisťaho-
valeckými organizáciami a hostiteľskou spoločnosťou/verejnými inštitúciami. Spoločné 
projekty sa realizujú v oblastiach vzdelávania mládeže, boja proti diskriminácii a vzdelávania 
dospelých s krátkodobým cieľom spočívajúcim v prenose poznatkov a budovaní kapacít 
združení prisťahovalcov. 

www.berlin.de/lb/intmig/index.html 

Rada cirkví v Janove organizuje pravidelné diskusné stretnutia medzi 16 náboženskými 
komunitami a dvomi ekumenickými združeniami s cieľom podporiť lepší prenos poznatkov 
a lepšiu komunikáciu s verejnou správou. Každý rok sa rada zameriava na prípravu aspoň jednej 
spoločnej publikácie a spoločnej aktivity zapájajúcej občanov rôznych kultúr a náboženstiev.

www.comune.genova.it 

Účastníci prijímajú dlhodobé záväzky na spoluprácu s vierou, že krátkodobé výdobytky 
pretrvajú, aj keď platforma pre dialóg nebude existovať a pozornosť verejnosti a politické 
programy sa upriamia na iné záležitosti. Aby to mohli docieliť, stavajú na mechanizme 
verejného hodnotenia činnosti, spätnej väzby a výsledkoch svojich spoločných aktivít. 

„Deň dialógu“ v Rotterdame organizuje v súčasnosti platforma zástupcov zo 74 rôznych 
organizácií. Členovia školia osoby, ktoré uľahčujú dialóg v rámci tohto dňa a ich úlohou 
je vytvoriť bezpečné prostredie pre účasť Rotterdamčanov, aby sa navzájom poučili 
o ústredných témach ako spoločný život v multikultúrnom meste, pocit spolupatričnosti 
a identita. Členovia využívajú aj svoje príslušné siete, takže Deň dialógu dokáže osloviť veľkú 
časť obyvateľov mesta bez veľkého rozpočtu na vzťahy s verejnosťou. Členovia hovoria, že 
spoločná práca v platforme sa v postate stala cieľom ich organizácie. Na Dni dialógu v roku 
2007 sa zúčastnilo 1 700 Rotterdamčanov. Z hodnotení vyplýva, že účastníci sú nadšení 
týmto procesom. Organizátori registrujú, že nápad prevzali v 20 mestách v Holandsku a tiež 
aj Berlíne a Bruseli. 

www.dagvandedialoog.nl 

http://www.berlin.de/lb/intmig/index.html
http://www.comune.genova.it
http://www.dagvandedialoog.nl
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Birminghamská ženská mierová skupina (1993 – 2006) bola malou modlitebnou skupinou’, 
ktorá vznikla ako súčasť ženského modlitebného reťazca v reakcii na bosnianske vojny.  Z 
pôvodnej skupiny, ktorá spájala ekumenické skupiny, sa vyvinula do skupiny, ktorá preklenovala 
rozdiely medzi náboženstvami. Vo svojom najväčšom rozkvete sa na stretnutí zúčastňovalo  
80 – 100 žien 30 národností a rôznych náboženstiev, rás, veku a sociálneho prostredia. Na 
základe otvorenej diskusie účastníci lepšie dokázali vzájomne porozumieť náboženstvám,  
práci a životným skúsenostiam tých druhých. Ich dialóg viedol k zvýšenému počtu projektov v 
oblasti verejnoprospešných služieb, skupinových ciest, vytváraniu sietí s inými integračnými 
aktérmi a získavaní finančných prostriedkov na pomoc pri katastrofách, pre utečenkyne 
a organizácie služieb pre migrantov. Jedným z najdôležitejších výsledkov bolo zamestnanie 
ženských duchovných z radov moslimov, sikhov a hinduistov v birminghamských nemocniciach.

 Projekt „Prisťahovaleckí duchovní zvyšujú bezpečnosť komunity“ sa začal v roku 1997 
v kodanskej štvrti Nørrebro (Dánsko). S cieľom riešiť násilné strety polície a mládeže druhej 
generácie skupina 70 duchovných a miestny imám zorganizovali dialóg so skupinou 
chlapcov o osobnej zodpovednosti a zodpovednosti komunity. Miestna rada a dobrovoľníci 
z Červeného kríža neskôr podporili ich aktivity, ktoré sa rozšírili aj na dievčatá druhej 
generácie a zahrnulo sa aj vyučovanie dánčiny a arabčiny. Projekt bol ocenený za to, že 
napomohol zvýšeniu dôvery medzi duchovnými, mládežou a miestnou radou. 

www.idebanken.no/english/Goodexamples/bibliotek_engelsk/ProsjektID.
asp?ProsjektID=256 

4.2 Úlohy vedúceho verejného orgánu alebo organizácie 
občianskej spoločnosti

Bude potrebné, aby uznávaní verejní činitelia podporili platformu, aby sa mohla zahrnúť 
do procesu tvorby politiky v oblasti integrácie a medzikultúrnych kompetencií všetkých. 
Politika vytvára rámec, v ktorom občianska spoločnosť uskutočňuje dialóg. Verejné orgány 
môžu zahrnúť dialóg do svojej práce a zvýšiť jej vplyv spájaním s rôznymi úrovňami 
a sektormi. Avšak tí, ktorí sú najvhodnejší pre podporu platformy, nemusia mať schopnosti 
na to, aby ju dokázali viesť alebo organizovať. 

Na základe zásady subsidiarity a blízkosti stoja orgány na nižších úrovniach riadenia bližšie 
k obyvateľom ako obzvlášť dôveryhodné a vhodné inštitúcie, aby mohli vystupovať ako 
organizátor a predseda. Práca mesta s jednotlivými skupinami prisťahovalcov, prisťa-
hovaleckou komunitou, miestnymi obytnými štvrťami a celou samosprávou je lepšie 
koordinovaná prostredníctvom platformy, ktorá sa sama stáva preukázateľným symbolom 
mnohonásobnej účasti komunity.

http://www.idebanken.no/english/Goodexamples/bibliotek_engelsk/ProsjektID.asp?ProsjektID=256
http://www.idebanken.no/english/Goodexamples/bibliotek_engelsk/ProsjektID.asp?ProsjektID=256
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Platformy sa môžu objaviť aj ako iniciatívy občianskej spoločnosti medzi analogickými 
kultúrnymi, vzdelávacími a náboženskými organizáciami. Nadácie, sociálni partneri alebo 
iní aktéri v súkromnom sektore tiež môžu stáť v pozadí ich vzniku. 

V každej platforme pre dialóg je možné identifikovať štyri fázy, a to dohodu a prípravu, 
dialóg a výmenu názorov, úvahy a podávanie správ a hodnotenie a aktivity. Počas týchto 
fáz vykonávajú vedúce osobnosti verejných orgánov a občianskej spoločnosti rôzne úlohy.  

Dohoda a príprava 

Orgány na miestnej, regionálnej, celoštátnej a európskej úrovni môžu konať ako poskyto-
vatelia finančných prostriedkov a podporiť rozvoj platforiem pre dialóg na základe priorít 
a referenčného rámca svojich výziev na predkladanie návrhov. Na tento účel sa môže 
vytvoriť osobitný fond. Prípadne orgány môžu pomôcť pri získavaní finančných prostriedkov 
vytváraním väzieb s inými možnými darcami a riadením ich očakávaní. 

Dialóg vyplývajúci z platforiem je výsledkom rozsiahlej prípravy a diskusií medzi partnermi 
a ich jednotlivými základňami. Verejné orgány môžu podporiť uskutočnenie prieskumu 
na posúdenie aktuálnej situácie, očakávaní jednotlivých strán a požadovaných metód 
dialógu, aby sa získali čo najlepšie informácie pre dohodu o cieľoch. Môžu financovať alebo 
poskytovať školenia, uskutočňovať výskum a brífingy o životnej situácii obyvateľov z radov 
migrantov a príslušných sociálno-ekonomických, integračných a antidiskriminačných 
politikách. Môžu tiež pomôcť pri organizovaní stretnutí medzi partnermi zúčastňujúcimi 
sa na dialógu a organizáciami, členmi alebo obyvateľmi, ktorých zastupujú. Môže byť 
potrebné, aby orgány posúdili opatrenia alebo politiky financovania, ktoré sa zaoberajú 
možnými pohľadmi na kooptáciu najmä organizácií komunít migrantov.

Verejné orgány alebo vedúce osobnosti občianskej spoločnosti umožnia vznik platformy 
pre dialóg tým, že budú financovať posúdenie potrieb na prípravu a konzultácie komunity, 
sekretariát a účasť a vyškolenie jej účastníkov.

Napríklad v Španielsku nadácia Luis Vives túto úlohu posilňovania kapacity mimovládnych 
organizácií plní poskytovaním špeciálnej odbornej pomoci a príspevku.

www.fundacionluisvives.org 

*

http://www.fundacionluisvives.org/
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Dialóg a výmena názorov

Najmenej aktívna úloha, ktorú môžu verejné orgány zohrávať, je byť pozorovateľom, 
ktorý počúva a získava poznatky z výmeny prebiehajúcej na tejto platforme. Môžu sa tiež 
prizvať, aby sa vyjadrili ako odborníci v konkrétnej oblasti politiky. Verejným orgánom môže 
prislúchat’ formálnejšia úloha organizátora. O túto úlohu sa môžu podeliť s aktérmi občianskej 
spoločnosti, nadáciami a sociálnymi partnermi, ktorí často stoja v pozadí platforiem pre 
dialóg. Znamená to byť usporiadateľom platformy a pripraviť scénu s úvodnými alebo 
záverečnými poznámkami. Verejné orgány sa môžu pozvať, aby prevzali aktívnejšiu úlohu 
moderátora, ktorý bude zodpovedný za chod stretnutia a koordináciu programu s partnermi. 
Ich zapojenie môže byť potrebnejšie, keď medzi partnermi panuje veľká nedôvera a je 
potrebná mediácia. A napokon verejné orgány sa môžu priamo podieľať na dialógu ako 
najrelevantnejší a reprezentatívnejší partneri na riešenie a preklenutie problému, najmä keď 
je potrebné reagovať na dramatické udalosti v politickej alebo sociálnej sfére. 

Orgány alebo aktéri občianskej spoločnosti môžu zohrávať viaceré úlohy: „nestranného 
sprostredkovateľa“ umožňujúceho otvorenú a slušnú výmenu názorov, organizátora alebo 
moderátora, bežného účastníka, konzultovaného odborníka alebo zainteresovaného 
pozorovateľa.

Dublinská mestská rada presadzuje integráciu na základe politickej účasti v rámci projektu 
„Migrant Voters Project“ (Voliči z radov migrantov). Mladým dôveryhodným vedúcim 
osobnostiam prisťahovaleckého pôvodu, najmä zo skupín nových prisťahovalcov sa 
poskytne školenie a viacjazyčné propagačné materiály a zdroje na zriadenie cielených 
schôdzí podporujúcich účasť vo voľbách (get-out-the-vote) vo svojich komunitách.

www.dublin.ie/arts-culture/migrant-voters-campaign.htm 

V Španielsku verejná nadácia „Pluralismo y Convivencia“ (Pluralizmus a spoločný život) 
funguje ako platforma pre dialóg so zástupcami rôznych menšinových náboženských 
komunít a teda podporuje projekty, ktoré vypracuje v oblasti kultúry, vzdelávania a sociálnej 
integrácie. Ďalším krokom je šírenie informácií o týchto náboženských komunitách v rámci 
španielskej spoločnosti s cieľom bojovať proti stereotypom a predsudkom vo verejnosti. 

www.pluralismoyconvivencia.es 

Úvahy a podávanie správ

Dialóg nekončí aktuálnou výmenou názorov. Predstavuje skôr priebežný proces odpovedí 
a opätovných úvah, dohôd a rozporov, podobností a rozdielov, protokolov a experimentov. 
Proces pokračuje ďalšími diskusiami, bilaterálnymi stretnutiami, výskumom, konzultačnými 
stretnutiami a pod.

*

http://www.dublin.ie/arts-culture/migrant-voters-campaign.htm
http://www.pluralismoyconvivencia.es/
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Úloha organizátora alebo moderátora môže byť spojená s povinnosťami, ako napríklad 
vytvorenie sekretariátu. Tieto povinnosti uľahčujú komunikáciu a riadne fungovanie v rámci 
platformy. Zaznamenávanie a udržiavanie výstupov z platformy môže poslúžiť aj na účely 
výmeny informácií. Medzi výstupy patria interné texty ako zápisnice, rokovací poriadok 
a záznamy a hodnotiace správy. Existuje celý rad možných externých výstupov počnúc 
rámcovými dohodami o minimálnych normách pre dialóg až po rámce pre spoločné postupy, 
usmernenia a kódexy správania pre organizácie, priority spoločnej politiky, spoločné 
stanoviská, deklarácie, súbory nástrojov a pod. Tieto výstupy sú dostupné širokej verejnosti, 
ktorá môže z týchto materiálov čerpať pre účely ďalších dialógov a získavanie skúseností. 

Pomoc zo strany verejných orgánov pri šírení informácií tiež môže byť veľmi dôležitou zložkou 
informačných stratégií platformy pre dialóg. Podpora pri príprave komunikačnej stratégie 
môže zvýšiť spôsobilosť platforiem pre dialóg pritiahnuť záujem tlače a nadväzovať kontakty 
so vzdelávacími inštitúciami, občianskou spoločnosťou a politickými aktérmi v iných 
členských štátoch a na európskej úrovni. Môžu monitorovať proces, aby sa zabezpečilo, 
že sa informácie dostanú k početným skupinám spoločnosti vrátane zraniteľných skupín. 
Môžu tiež vydávať vyhlásenia, pomocou ktorých sa dialóg dostane do kontextu a riadiť 
očakávania rôznych aktérov a verejnosti.

V roku 2008 Rada pre rozvoj dublinskej mestskej rady spustila nový rámec pre spoluprácu 
medzi štátom, samosprávou, podnikateľskými a sociálnymi partnermi „Towards Integration: 
A City Framework“ (Smerom k integrácii: Mestský rámec). Stranám zainteresovaným na tejto 
platforme, sa odporúča, aby podporili partnerstvá pri implementácii integračnej politiky. 
Napríklad skúmanie a prispôsobovanie ich politík a priorít sa uskutočňuje na základe 
spoločnej 10-bodovej Charty záväzkov. Cieľom platformy je vystupovať ako východisko 
pre konzultácie s komunitami prisťahovalcov na identifikáciu hlavných problémových 
oblastí, byť centrom sietí a výskumu a osobou uľahčujúcou každoročný dialóg o integrácii 
a integračných fór na oblastnej úrovni. 

www.dublin.ie/uploadedFiles/Culture/Towards%20Integration%20Final.pdf 

Hodnotenie a aktivity 

Verejné orgány vo svojej úlohe usporiadateľa, moderátora a často poskytovateľa financií 
môžu byť vyzvané, aby uskutočnili hodnotenie. Hodnotenie platforiem pre dialóg je proble-
matickou oblasťou, o ktorej vedú ďalšie diskusie odborníci. Napriek pozitívnemu hodnoteniu 
zo strany partnerov z výmeny názorov môžu pre každého vyplynúť odlišné poznatky a sporné 
stanoviská, pričom podstatné spoločenské problémy môžu pretrvať. Verejné orgány vo svojej 
úlohe hodnotiteľov budú musieť hľadať rôzne prostriedky na meranie výstupov platforiem 
pre dialóg. Záujmy a názory zapojených partnerov budú musieť reprezentovať prostred-
níctvom rôznych kvalitatívnych a kvantitatívnych prostriedkov ako prieskumy a rozhovory. 
Druhá fáza môže pozostávať z diskusií predtým, ako dospejú ku konečným záverom.

http://www.dublin.ie/uploadedFiles/Culture/Towards Integration Final.pdf
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V rokoch 2007 – 2008 rakúske spolkové ministerstvo vnútra a rakúsky Integračný fond 
zorganizovali „Integračnú platformu“, do ktorej boli pozvaní členovia vlády, spolkové 
štáty, náboženské komunity, organizácie migrantov a odborné mimovládne organizácie. 
Národný akčný plán ministerstva vnútra slúžil ako základ pre celoštátne diskusie spájajúce 
odborné zistenia, myšlienky občanov a iniciatívy komunity. Webovú stránku si prezrelo 
40 000 návštevníkov a 6 000 sa zúčastnilo na putovnej informačnej kampani v 20 mestách, 
čo viedlo k viac ako tisícke návrhov. Výsledky „Integračnej platformy“ vrátane odborných 
správ prispeli k príprave národného akčného plánu pre integráciu v Rakúsku.

www.integration.at 

A napokon verejné orgány sa môžu rozhodnúť previesť výsledky dialógu do aktivít 
prostredníctvom rôznych partnerov podieľajúcich sa na dialógu. Z platforiem môžu vzísť 
nové platformy pre dialóg, informačné kampane, petície, referendá, kurzy, verejné služby, 
príručky, festivaly, dobrovoľnícke projekty, brožúry, výskumné dokumenty, učebnice, 
webové stránky, umelecké projekty a pod. Verejné orgány alebo iné tretie strany môžu 
financovať realizáciu všetkých dohôd o spoločných aktivitách, ktoré vzídu z platforiem pre 
dialóg, alebo ju môžu kontrolovať. Môžu tiež zabezpečiť dlhodobú kontinuitu vytvorením 
spätnoväzobnej slučky s inými dialógmi alebo ju začleniť do svojich konzultačných 
postupov. Týmto spôsobom verejné orgány pomôžu pri upevňovaní spolupráce a dôvery 
vytvorenej na základe dialógu.

Miestne rady v Spojenom kráľovstve môžu používať národné „Best Value Performance 
Indicators“ on the Level of the Equality Standard for Local Governments (Ukazovatele 
najlepšieho výkonu pre úroveň štandardu rovnosti miestnych správ) na samohodnotenie 
kvality a pokroku ich práce na rovnosti a rozmanitosti. Úroveň 2 hodnotí, či miestne orgány 
majú platformy na hodnotenie vývoja a konzultácie spájajúce jednotlivé zložky vlády.

www.communities.gov.uk/localgovernment/performanceframeworkpartnerships/
bestvalue/bestvalueperformance 

Institute for Public Service Value spoločnosti Accenture realizoval osem „globálnych 
fór“ (vrátane fór v Londýne, Berlíne, Paríži a Madride), ktoré sústredili ohniskové skupiny 
pozostávajúce zo 60 – 85 miestnych obyvateľov reprezentujúcich demografické zloženie 
mesta. Ich spätná väzba sa použila na prípravu „Public Service Value Governance 
Framework“ (Rámca pre riadenie hodnoty verejnej služby), modelu riadenia s väčším 
zapojením verejnosti, aby občania mohli pracovať s volenými funkcionármi na formovaní 
a zameraní verejných služieb.

www.accenture.com/NR/rdonlyres/468CFD7A-73CC-4047-B56D-D647DF271D45/0/
ExecutiveOverview_051508.pdf 

http://www.integration.at
http://www.communities.gov.uk/localgovernment/performanceframeworkpartnerships/bestvalue/bestvalueperformance
http://www.communities.gov.uk/localgovernment/performanceframeworkpartnerships/bestvalue/bestvalueperformance
http://www.accenture.com/NR/rdonlyres/468CFD7A-73CC-4047-B56D-D647DF271D45/0/ExecutiveOverview_051508.pdf
http://www.accenture.com/NR/rdonlyres/468CFD7A-73CC-4047-B56D-D647DF271D45/0/ExecutiveOverview_051508.pdf
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Platformy pre dialóg

Závery

1. Platforma pre dialóg je občianskym priestorom, v ktorom sa má začať otvorená 
a slušná výmena názorov medzi prisťahovalcami, so spolurezidentmi alebo vládou. 
Cieľom účastníkov je nájsť v prípade konkrétneho problému spoločné porozumenie 
a dôveru a nájsť spoločné východisko pri spolupráci na jeho riešení.

2. Odstránením bariér v právnom rámci pre občiansku účasť prisťahovalcov sa vytvárajú 
možnosti na rozvoj občianskej spoločnosti a konzultačných orgánov, ktoré budú 
neskôr hlavnými účastníkmi v platforme pre dialóg. 

3. Potreba platformy sa posúdi tak, že sa dotknutá komunita požiada, aby identifikovala 
svoje hlavné problémy, aby sa vyjadrila, či sa jej členovia domnievajú, že ostatní vedia 
o ich probléme a či dôverujú iným tak, aby mohli s nimi spolupracovať na riešení 
problému.

4. Len čo sa rozhodne o zameraní platformy, účastníci platformy si skôr nájdu spoločné 
východisko, keď sa problém sformuluje pomocou otvorených pojmov, ktoré sa týkajú 
všetkých obyvateľov.

5. Účastníci platformy sú „zástupcami“, keď sú slobodne volení a „účastníkmi“, keď sú 
vybraní na základe ich vzťahu k problému a efektívnosti v oblasti daného problému. Je 
potrebné, aby organizátori posúdili, či pre ich platformu bude potrebný demokratický 
alebo technický prístup, aby v očiach komunity pôsobila ako dôveryhodný občiansky 
priestor.

6. Sektorové krátkodobé platformy môžu mať otvorenú, diferencovanú členskú 
základňu. Iné môžu prijať kritériá spôsobilosti v súvislosti s relevantnosťou, efektivitou 
a vyváženým zložením. Cieľom kritérií je zapojiť zainteresované strany s najväčšími 
skúsenosťami a vplyvom na rôzne súčasti komunity.

7. V rámci partnerského prístupu organizátori financujú účasť MVO a dobrovoľníckych 
organizácií pri výmene ich skúseností a kontaktov. 

8. Keď sa rozhodnutia o tom, ako realizovať platformu (t. j. štruktúra, miesto konania, čas, 
tlmočenie) zakladajú na zásadách aktívneho začlenenia, každý malý praktický krok 
prispieva k vytvoreniu kultúry otvoreného a slušného dialógu.

9. Verejné orgány alebo vedúce osobnosti občianskej spoločnosti umožnia vytvorenie 
platformy pre dialóg tým, že budú financovať posúdenie potrieb na prípravu 
a konzultácie komunity, sekretariát a účasť a vyškolenie jej účastníkov.

10. Orgány alebo aktéri občianskej spoločnosti môžu zohrávať viaceré úlohy: „nestranného 
sprostredkovateľa“ umožňujúceho otvorenú a slušnú výmenu názorov, organizátora 
alebo moderátora, bežného účastníka, konzultovaného odborníka alebo zaintereso-
vaného pozorovateľa.
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Kapitola 5 
Získanie štátnej príslušnosti 
a prax aktívneho občianstva
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Získanie štátnej príslušnosti a prax aktívneho občianstva

 

Štátna príslušnosť znamená právny zväzok medzi ľuďmi a štátom. Štátni príslušníci 
a štát majú voči sebe určité práva a povinnosti. Štátnu príslušnosť je možné 
nadobudnúť viacerými právnymi postupmi vrátane naturalizácie a nadobudnutia ius 
soli (narodením v krajine). Aj keď v dnešnom svete existuje mnoho typov občianstva, 
základný koncept je o uplatňovaní práv a povinností, ktoré súvisia so skutočnosťou, 
že sa niekto stane príslušníkom liberálnej demokratickej komunity (ako štátny 
príslušník, občan EÚ, miestny obyvateľ, hospodársky, sociálny a kultúrny subjekt 
a pod.). Aktívne občianstvo spája dovedna rozmanité identity jej členov a umožňuje 
im plne prispievať k hospodárskemu, spoločenskému, kultúrnemu, občianskemu 
a politickému životu krajiny. 

Táto kapitola sa zameriava na dvojaké stratégie na podporu integrácie prisťahovalcov 
získaním štátnej príslušnosti. Prístup k integrácii orientovaný na občanov znamená umožniť 
viaceré spôsoby ciest k občianstvu vedúce k získaniu štátnej príslušnosti. Zistilo sa, že určité 
právne a politické bariéry, ktoré neúmyselne vylučujú alebo odrádzajú prisťahovalcov od 
podania žiadosti, sa môžu odstrániť, čo vedie k väčšej otvorenosti v rámci širokej verejnosti 
a väčšiemu podielu prisťahovalcov, ktorí získajú štátnu príslušnosť. Je možné podporiť 
prvky administratívneho postupu, ktoré môžu najviac urýchliť proces, čo povedie k väčšej 
spokojnosti so službami u nových občanov a väčšej účinnosti pri realizácii takých opatrení 
ako hodnotenie jazykových znalostí. V niektorých členských štátoch sa viac uprednostňuje 
jeden prvok postupov napomáhajúcich záujmu o občianstvo, a to väčšie zapojenie širokej 
verejnosti, napríklad prostredníctvom naturalizačných postupov. Podporovaním aktívneho 
občianstva medzi novými i medzi starými občanmi sa im umožňuje prispieť k formovanou 
spoločnej budúcnosti rozmanitej spoločnosti. 

Získanie štátnej príslušnosti a následne občianstva EÚ je upravené výlučne právnymi predpismi 
a politikami členských štátov. Otázka občianstva sa však objavila na niekoľkých zasadnutiach 
ministrov a Európskej rady, ako aj v oznámeniach Európskej komisie. Európsky súdny dvor 
opakovane rieši prípady, ktoré sa týkajú zákonov členských štátov o štátnej príslušnosti.

V roku 1999 Európska rada v Tampere potvrdila cieľ, aby sa štátnym príslušníkom tretích 
krajín s dlhodobým legálnym pobytom ponúkla možnosť získať štátnu príslušnosť členského 
štátu, kde majú pobyt.
Podľa Spoločného programu pre integráciu z roku 2005 sa implementácia spoločného 
základného princípu 9 (účasť prisťahovalcov v demokratickom procese) posilní na celoštátnej 
úrovni vypracovaním štátnych prípravných programov v oblasti občianstva a naturalizácie. 
Na neformálnom stretnutí ministrov EÚ zodpovedných za oblasť integrácie v roku 2007 
v Postupime zaznela výzva na európsku spoluprácu pri skúmaní a objasňovaní „rôznych 
koncepcií a prístupov k myšlienkam účasti a rôznym koncepciám občianstva, o ktorých 
sa diskutuje, pri zohľadnení príslušného acquis ES, ktoré sa týka integrácie prisťahovalcov 
a ústavných a právnych systémov členských štátov, ako aj výmeny názorov a skúseností 
o systémoch naturalizácie uplatňovaných členskými štátmi.“ 
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5.1 Koncepty a rôznorodé záujmy na spoločnej budúcnosti 
v rozmanitej spoločnosti

Pojmy „štátna príslušnosť“ (nationality) a „občianstvo“ (citizenship) sa v každodennom 
prejave zamieňajú. V mnohých európskych jazykoch sa oba koncepty dokonca ťažko dajú 
oddeliť. 

Európsky dohovor o štátnej príslušnosti bol podpísaný v Štrasburgu 6. novembra 1997 
a nadobudol platnosť dňa 1. marca 2000. Tento komplexný dohovor Rady Európy 
zahŕňa základné zásady a pravidlá uplatňujúce sa na všetky aspekty štátnej príslušnosti, 
ako napríklad pokiaľ ide o prevenciu absencie štátnej príslušnosti, nediskrimináciu  
a dodržiavanie práv osôb s obvyklým pobytom na príslušných územiach. Doteraz dohovor 
podpísalo 18 členských štátov EÚ a ratifikovalo 11 členských štátov EÚ. 

http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=166&CM=1&D 
F=7/5/2007&CL=ENG 

„Štátna príslušnosť“ (nationality) je vymedzená v Európskom dohovore o štátnej príslušnosti 
ako „právna väzba medzi osobou a štátom bez ohľadu na etnický pôvod osoby“. Touto väzbou 
sú upravené práva (politické, ekonomické, sociálne, kultúrne atď.) a povinnosti vyhradené 
občanom štátu. Viacnásobná štátna príslušnosť je vymedzená ako súčasné vlastnenie dvoch 
alebo viacerých štátnych príslušností tou istou osobou. V článku 15 Všeobecnej deklarácie 
ľudských práv (1948) je ustanovené, že každý má právo na štátnu príslušnosť. Nikto nesmie 
byť svojvoľne zbavený svojej štátnej príslušnosti. Obdobne osoba má právo zmeniť štátnu 
príslušnosť vzdaním sa jednej štátnej príslušnosti a/alebo získaním inej. Jedným z právnych 
postupov, na základe ktorého cudzí štátni príslušníci môžu nadobudnúť štátnu príslušnosť 
štátu, je naturalizácia. 

„Občianstvo“ (citizenship) spočíva vo vykonávaní týchto práv a povinností, ktoré sú 
spojené s členstvom alebo získaním členstva v určitom subjekte (t. j. štáte, regióne, meste 
a profesijných organizáciách, politických stranách, spoločenských hnutiach a náboženských 
organizáciách). Občianstvo je v menšej miere právnym konceptom, skôr je konceptom 
politickej filozofie. Subjekt sa zaväzuje k otvoreniu svojej členskej základne prispôsobením 
pravidiel pre vstup, aby podporil potenciálnych nových členov a poskytol im podmienky, 
aby sa mohli zúčastňovať ako aktívni členovia. Noví členovia pochádzajúci z rôznych komunít 
sa tiež zaväzujú k tomu, že sa budú zaujímať o budúcnosť tejto komunity a prijmú možnosti 
členstva a aktívnej účasti. Existujúci členovia sa zaväzujú, že prijmú nových členov, budú 
s nimi zaobchádzať ako s rovnocennými a spolupodieľať sa na budúcnosti subjektu.

„Štátne občianstvo“, ktoré je klasickým spojením medzi právnym a politickým filozofickým 
konceptom, je možné vymedziť ako prijatie a výkon práv a povinností, ktoré sú vyhradené 
štátnym príslušníkom. 

http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=166&CM=1&DF=7/5/2007&CL=ENG
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=166&CM=1&DF=7/5/2007&CL=ENG
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Avšak občianstvo a štátna príslušnosť sa ako koncepty tiež rozdelili a majú viaceré významy 
v dnešnej politike. Na základe európskej a medzinárodnej spolupráce sa vytvorili nové 
právne formy nadnárodného a subnárodného občianstva. Príležitosti a podmienky pre 
účasť na týchto formách občianstva sa na medzinárodnej úrovni pravidelne monitorujú.

„Občianska príslušnosť“ (Civic citizenship) vyplynula z európskej spolupráce na integrácii 
ako konceptu na posilnenie solidarity a spoločného pocitu spolupatričnosti medzi štátnymi 
príslušníkmi, občanmi EÚ a štátnymi príslušníkmi tretích krajín s legálnym pobytom. Štát 
sa zaväzuje priznať štátnym príslušníkom tretích krajín s legálnym pobytom väčšie práva 
a povinnosti na základe dĺžky ich pobytu.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52000DC0757:EN:HTML 

„Občianstvo Európskej únie“ je založené na štátnej príslušnosti k členskému štátu EÚ. 
Štátnym príslušníkom EÚ žijúcim kdekoľvek v Únii by mal byť priznaný rovnaký súbor 
základných práv a povinností. Napríklad majú právo voľne sa pohybovať a bývať v inom 
členskom štáte EÚ, žiť spolu so svojou rodinou a hlasovať a kandidovať vo voľbách vo svojej 
obci a do Európskeho parlamentu.

Od roku 1974 sa subjektívna stránka občianstva EÚ pravidelne monitoruje štandardným 
Eurobarometrom z hľadiska pocitu spolupatričnosti občanov EÚ, vnímania hlavných 
záujmov politiky, podpory členstva, obrazu Európskej únie a dôvery v jej inštitúcie. 
Informácie o uplatňovaní práv občianstva EÚ sú tiež k dispozícii. 

http://ec.europa.eu/public_opinion/standard_en.htm

www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2006/59/en/1/ef0659en.pdf

Okrem toho vznikli nové neprávne formy občianstva v oblasti aktívneho uplatňovania práv 
a prijatia povinností v komunitách, ktoré fungujú nad a pod vnútroštátnou úrovňou.

Aktívne občianstvo hodnotí Európska komisia z hľadiska účasti na politickom živote, 
občianskej spoločnosti, živote komunity a spoločných hodnôt potrebných pre aktívne 
občianstvo (t. j. ľudské práva, demokraciu, porozumenie medzi kultúrami).

http://active-citizenship.jrc.it/Documents/active%20citizenship/Measuring%20Active%20
Citizenship%20across%20Europe.pdf 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52000DC0757:EN:HTML
http://ec.europa.eu/public_opinion/standard_en.htm
http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2006/59/en/1/ef0659en.pdf
http://active-citizenship.jrc.it/Documents/active citizenship/Measuring Active Citizenship across Europe.pdf
http://active-citizenship.jrc.it/Documents/active citizenship/Measuring Active Citizenship across Europe.pdf
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Otvorenie ciest k občianstvu 

Keď sa prvá generácia prisťahovalcov usadí v krajine svojho pobytu, vyberie si účasť na 
rôznych formách občianstva. Všetci – štáty, regióny, obce, zamestnávatelia i vzdelávacie 
inštitúcie – majú záujem na otvorení a podporovaní ciest k občianstvu, ktoré vedú k získaniu 
štátnej príslušnosti. Tento prístup orientovaný na občanov je možné charakterizovať ako 
opatrenia, ktorými sa odstraňujú prekážky k účasti a ktoré podporujú organizácie prinášajúce 
nové formy občianstva otvoreného prisťahovalcom i domácim obyvateľom. Tieto opatrenia 
sú v rozsahu od občianskej výchovu na školách až po komunitné vzdelávanie, miestne 
voličské práva a poskytovanie informácií a programy spoločného rozvoja s krajinami 
pôvodu. Možno navrhnúť cesty podporujúce aktívnu, dobrovoľnú účasť, ktoré budú:

uskutočniteľné (malé prekážky brániace vstupu a účasti);•	

rôznorodé (zohľadňujúce vlastné schopnosti a ambície prisťahovalcov);•	

otvorené všetkým obyvateľom (podporujúce časté interakcie a rovnaké •	
zaobchádzanie);

dobre organizované (podľa noriem kvality pre aktívne občianstvo a celoživotné •	
vzdelávanie).

Záujem občanov a záujem stať sa občanmi 

Prisťahovalci, ktorí sa plánujú usadiť v krajine svojho pobytu majú záujem získať štátnu 
príslušnosť a celý súbor práv a povinností s tým spojený vrátane práva na prístup 
k zamestnaniu v mnohých oblastiach verejného sektora, právam voľného pohybu a úplným 
formálnym demokratickým právam. V rámci medzinárodného prieskumu mimovládnych 
organizácií, ktoré ponúkajú podporu pri naturalizáciu žiadateľov, sa zistili odlišné pohnútky 
v závislosti od vnútroštátnych súvislostí: zabezpečenie práv na pobyt, rovnakých sociálnych 
práv a odstránenie administratívnych ťažkostí.

Žiadateľ môže alebo nemusí vnímať naturalizáciu ako svoj konečný integračný cieľ. Získanie 
právneho postavenia štátneho príslušníka nie je poistkou pred dlhodobým vylúčením alebo 
diskrimináciou na základe ich etnického, náboženského alebo národnostného pôvodu, čo 
je možné eliminovať politickou účasťou a bojom proti diskriminácii.

Prisťahovalci, ktorí vidia svoju budúcnosť v krajine, majú záujem na tom, aby v nej žili ako 
plnoprávni príslušníci národnej komunity.

V politických kruhoch a občianskej spoločnosti sa otázke štátnej príslušnosti a občianstva 
venuje čoraz väčšia pozornosť. Migrácia a integrácia môžu byť hnacími silami spájajúcimi 
navzájom rôzne úrovne identity. Domáci pociťujú, že sú väčšmi medzinárodní, národné 
histórie sa vnímajú ako väčšmi univerzálne a relevantné v navzájom poprepájanom svete. 
Rôzne úrovne identity sa stávajú komplementárnejšími, na základe čoho sa obyvateľ Cardiffu 
môže cítiť naraz ako Walesan, Brit, Európan, občan Spoločenstva národov a svetový občan. 

*
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Aj keď sa štátna príslušnosť mení na základe zákona, identity sa vyvíjajú a stávajú dynamic-
kejšími na základe aktívneho občianstva. Prijímajúce spoločnosti majú záujem podporovať 
prisťahovalcov pri získavaní štátnej príslušnosti, čo umožní starým i novým občanom 
formovať spoločnú budúcnosť v rozmanitej spoločnosti. 

Záujmy občanov a záujem stať sa občanmi, sa opakovane zbližujú, keď ide o novú generáciu. 
Deti a vnuci prisťahovalcov narodené a socializované v krajine ako deti štátnych občanov, 
tvoria značnú časť obyvateľstva v mnohých prisťahovaleckých krajinách, do ktorých  
v minulosti smerovali prisťahovalci. Tzv. druhé a tretie generácie považujú často krajinu, v ktorej  
sa narodili za dôležitú súčasť svojej identity a žiadnu inú krajinu nepoznajú ako svoju vlastnú. 

Záujem krajiny, do ktorej smerujú prisťahovalci

Štát má demokratický, sociálny a hospodársky záujem o to, aby sa dlhodobým cudzím 
obyvateľom, najmä deťom narodeným v krajine, umožnila získať štátna príslušnosť. 

Získanie štátnej príslušnosti zabraňuje výskytu dlhodobých demokratických deficitov v prípade, 
keď sú štátni príslušníci tretích krajín vo svojej krajine pôvodu a v mnohých členských štátoch EÚ 
vylúčení z demokratických postupov. Nemožno sa spoliehať na krajinu pôvodu, že bude konať 
v záležitostiach krajiny pobytu v záujme občanov, ktorí sú dlhodobými obyvateľmi v zahraničí, 
alebo celé generácie nežijú v krajine. Do úvahy prichádza zásada udelenia občianskych práv, 
podľa ktorej tí, ktorí žijú podľa zákonov krajiny, majú rovnaké právo rozhodovať o ich tvorbe. 

Dlhodobým deficitom v oblasti sociálnej a ekonomickej integrácie možno čeliť získaním 
štátnej príslušnosti a výkonom aktívneho občianstva. Popri mnohých zrejmých prínosoch, 
ktoré sú spojené so štátnou príslušnosťou v porovnávacom výskume bola zaznamenaná 
aj nehmotná „prémia k občianstvu“. Zamestnávatelia skôr prijímajú do zamestnania 
obyvateľov, ktorí sú štátnymi príslušníkmi krajiny, než obyvateľov bez štátnej príslušnosti. 
V požiadavkách na pracovné miesto vo verejnom sektore vidno rovnaké uprednostňovanie 
štátnych príslušníkov. Myšlienka prémie k občianstvu sa teda vysvetľuje väčšou návratnosťou 
investícií, ktorá prichádza s väčšími možnosťami pre účasť a väčšou otvorenosťou hostiteľskej 
spoločnosti k naturalizovaným občanom.

Jedným z najdôležitejších vplyvov zaznamenaných po získaní štátnej príslušnosti je 
odstránenie týchto prekážok v zamestnaní. Z priebežných prieskumov vyplýva, že v období po 
naturalizácii sa noví občania, hlavne bývalí štátni príslušníci tretích krajín, tešia väčšej pracovnej 
mobilite a rýchlemu rastu svojich miezd a „dobiehajú“ národný priemer. Výhody naturalizácie 
sa budú svojím rozsahom odlišovať v závislosti od štrukturálnych faktorov (prémia, ktorú štát 
a hostiteľská spoločnosť pridáva k štátnemu občianstvu) a osobných faktorov (napr. vek). 
Získanie štátnej príslušnosti samé o sebe predstavuje ďalší nástroj na podporu rovnakých 
príležitostí tým, že sa štátni príslušníci tretích krajín s trvalým pobytom dostanú do rozsahu 
pôsobnosti antidiskriminačných právnych predpisov na celoštátnej úrovni i úrovni EÚ. 

Prisťahovalecké krajiny majú záujem na zabezpečení úplného sociálno-ekonomického  
a politického začlenenia priznaním plnoprávneho občianstva pre svojich usadených obyvateľov. 

*

*
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Zlepšenie nízkej miery naturalizácie

Skutočnosť, že prisťahovalecká populácia usadená v Európe vzrástla za posledné štvrťstoročie, 
znamená, že je viac kandidátov oprávnených na získanie štátnej príslušnosti EÚ. Podiel 
obyvateľov, ktorí získali štátnu príslušnosť, vo väčšine krajín spravidla rastie, avšak v rámci 
EÚ rozdielne a nerovnomerne. V rokoch 1996 až 2005 bol tento podiel pomerne stabilný 
v krajinách, ako sú napríklad Taliansko a Španielsko, zatiaľ čo v Dánsku a Maďarsku z roka 
na rok výrazne kolísal. V niektorých krajinách, napríklad vo Fínsku a Spojenom kráľovstve sa 
časom zvýšil. V iných došlo k prudkému nárastu a neskôr poklesu ako napríklad v Rakúsku 
a Belgicku. V ďalších krajinách, napríklad v Holandsku, došlo k poklesu, niekedy prudkému. 

Napriek všeobecnému nárastu počtu nových občanov podiel v rámci EÚ zostáva na nízkej 
úrovni, najmä v porovnaní s tradičnými prisťahovaleckými krajinami ako Austrália a Kanada, 
ktoré zdôrazňujú význam získania štátnej príslušnosti pre skupiny prisťahovalcov. Napríklad 
v roku 2006 bolo v EÚ-27 udelených len 25 občianstiev na 1 000 zahraničných obyvateľov. 
Iba malá časť cudzích štátnych príslušníkov oprávnených získať štátnu príslušnosť sa oň 
skutočne uchádza. Ostatná časť zostáva „občanmi v spoločnosti“ po zvyšok svojho života 
v krajine, či už na základe rozhodnutia, okolností alebo komplikácií v procese naturalizácie. 

Existuje mnoho vysvetlení trvalo nízkych a odlišných podielov osôb, ktoré získali štátnu 
príslušnosť v EÚ. Jedným z nich je, že motivácia k získaniu štátnej príslušnosti je nižšia 
u obyvateľov s dlhodobým pobytom a občanov EÚ žijúcich v inom členskom štáte EÚ. 
Napríklad obyvatelia s dlhodobým pobytom si zabezpečili pomerne bezpečný pobyt 
a už sa s nimi rovnako zaobchádza zo strany domácich občanov v zamestnaní, vzdelávaní, 
zdravotníckej starostlivosti a miestnych voľbách. Na ich možnosti integrácie a neskoršej 
účasti ako domácich občanov vplýva omnoho viac aspektov politík a postupov v oblasti 
štátnej príslušnosti.

Trvalo nízke podiely obyvateľov, ktorí získajú štátnu príslušnosť, je možné zvýšiť odstránením 
určitých prvkov vo vnútroštátnom práve, ktoré neúmyselne vytvárajú veľké prekážky 
odrádzajúce od podávania žiadostí usadenými cudzincami v krajine. 

Celoeurópske mapovanie vnútroštátnych politík v oblasti získavania štátnej príslušnosti  
a súvislostí s migráciou je možné nájsť v publikácii:

Acquisition and Loss of nationality: policies and trends in 15 European Countries, pripravenej  
v rámci projektu NATAC 

www.aup.nl/do.php?a=show_visitor_book&isbn=9789053569498 

Citizenship policies in the new Europe, pripravenej v rámci projektu CPNEU

www.aup.nl/do.php?a=show_visitor_book&isbn=9789053569221&l=2

*
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5.2 Získanie štátnej príslušnosti

Požiadavky na pobyt, ktoré môžu čerství prisťahovalci splniť

Dve dôležité požiadavky, ktoré určujú spôsobilosť pre naturalizáciu sú legálny obvyklý 
pobyt a určitý počet rokov pobytu. Európsky dohovor o štátnej príslušnosti stanovuje 
maximálne obdobie pobytu 10 rokov. Toto nezohľadňuje priority štátu pri podpore 
integrácie prisťahovalcov. V súvislosti s naturalizáciou podľa dôvodovej správy Európskeho 
dohovoru o štátnej príslušnosti podpora môže zahŕňať zníženie požadovanej doby pobytu, 
menej prísne jazykové požiadavky, jednoduchší postup a nižšie poplatky za konanie.

Mnohí prisťahovalci prvej generácie získavajú skutočné a účinné väzby a praktické poznatky 
o krajine iba po niekoľkých rokoch pobytu. Môžu spĺňať podmienky členstva a želať si 
prevziať práva a povinnosti spojených so štátnym občianstvom. Prisťahovalci v niektorých 
krajinách sa stanú spôsobilými na podanie žiadosti o naturalizáciu približne v rovnakú dobu, 
ako sa stanú spôsobilými obyvatelia s dlhodobým pobytom, ako je ustanovené v smernici 
ES. Môžu si potom vybrať medzi tým, či sa stanú plnoprávnymi štátnymi občanmi alebo 
„občanmi v spoločnosti“ (civic citizen).

Kritériá spôsobilosti pre naturalizáciu môžu zohľadniť skutočnosť, že bežní noví prisťahovalci 
môžu byť spôsobilí a môžu sa usilovať stať sa štátnymi občanmi už po niekoľkých rokoch pobytu.

Podľa predpokladov boli reformy belgického kódexu pre štátnu príslušnosť v rokoch 
1984, 1991 a 2000 hlavnými faktormi podpory integrácie cudzích štátnych príslušníkov na 
základe vyššej miery získavania štátnej príslušnosti. Reformou z roku 2000 sa obmedzila 
požiadavka legálneho pobytu pre diskrečný parlamentný postup z piatich na tri roky pre 
bežných prisťahovalcov prvej generácie. Reforma z roku 2000 tiež umožnila bezvýhradné 
právo na štátnu príslušnosť po siedmich rokoch formou vyhlásenia. Počas desiatich rokov 
klesol podiel prisťahovaleckej populácie bez belgickej štátnej príslušnosti z dvoch tretín 
v roku 1995 takmer na polovicu. Od roku 2003 podiel osôb, ktoré získali štátnu príslušnosť, 
klesá a zostáva na stabilnej úrovni s počtom  z roku 1997. 

www.diplomatie.be/en/services/nationalitydetail.asp?TEXTID=42519 

V rámci novej celkovej stratégie v oblasti migrácie sa pri reforme nemeckého zákona o občianstve 
v rokoch 1999/2000 pripustilo, že získanie štátnej príslušnosti je želateľným výstupom 
postavenia Nemecka ako prisťahovaleckej krajiny. Zmiernením požiadavky na pobyt z 15 na  
8 rokov sa výrazne zvýšil počet cudzincov, ktorí sa chceli stať nemeckými štátnymi príslušníkmi. 
V Nemecku panuje stále vyššia miera naturalizácie ako kedykoľvek pre rokom 1998.

www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Bundesregierung/ 
BeauftragtefuerIntegration/Einbuergerung/einbuergerung.html 

*
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Výraznejšie zjednodušenie pre osobitné skupiny

Najkratšia požadovaná doba pobytu je vyhradená pre skupiny prvej generácie s osobitnými 
skutočnými a účinnými väzbami, ako sa uvádza v Európskom dohovore o štátnej príslušnosti. 
Napríklad existujú rôzne medzinárodné právne nástroje, v ktorých sa špecifikujú väzby 
založené na individuálnych potrebách ochrany, ako napríklad osoby uznané za utečencov, 
osoby bez štátnej príslušnosti a deti bez štátnej príslušnosti narodené na území. V článku 34 
Dohovoru o utečencoch sa uvádza, že štáty umožnia, pokiaľ to bude možné, naturalizáciu 
utečencov, pokiaľ možno, urýchlením naturalizačného konania a znížením poplatkov 
a nákladov.

Mnohé členské štáty EÚ podporujú naturalizáciu utečencov a osôb bez štátnej príslušnosti. 
Po reforme z roku 2000 v Belgicku sa znížila požiadavka doby pobytu pre tieto skupiny 
na dva roky. Napríklad v Luxembursku a Írsku naturalizačné konania spĺňajú požiadavku 
medzinárodnej ochrany oslobodením utečencov od splnenia niektorých ďalších 
významných podmienok, napr. jazykových znalostí.

Slovinsko svojím zákonom z roku 2002, ktorým novelizovalo zákon o občianstve, reagovalo 
na medzinárodné právne normy týkajúce sa zmiernenia podmienok naturalizácie okrem 
iných pre utečencov s priznaným štatútom utečenca a osôb bez štátnej príslušnosti. Táto 
reforma viedla k zníženiu závislosti na zvláštnom konaní a významnému zvýšeniu využívania 
zjednodušenej metódy.

V rámci zákona o štátnej príslušnosti krajiny často priznávajú nezávislé postavenie 
manželským partnerom alebo partnerom štátnych príslušníkov. Tento rodovo citlivý prístup 
zabezpečuje rovnosť mužov a žien a jednotu rodiny, pokiaľ ide o štátne občianstvo.

Manželskí partneri štátnych príslušníkov môžu požiadať o štátne občianstvo po jednom roku 
pobytu a manželstva v Španielsku alebo po šiestich mesiacoch v Taliansku, ak manželský 
partner už mal pobyt v krajine. V Belgicku a Portugalsku sú zahrnutí aj partneri štátnych 
príslušníkov alebo osoby, ktoré žijú v spoločnej domácnosti so štátnymi príslušníkmi. 

Niektoré krajiny ešte stále podporujú naturalizáciu „preferovaných“ etnických alebo 
národnostných skupín na základe historických väzieb s ich krajinou. Národnosť alebo 
etnický pôvod prisťahovalca môže naznačovať určité skutočné a účinné väzby (t. j. 
jazykové znalosti a rodinné väzby). Keďže však dochádza ku globalizácii, prisťahovalecké 
populácie v mnohých európskych krajinách sú čoraz rozmanitejšie z hľadiska etnického 
a národnostného pôvodu. Integráciu týchto nových populácií je možné zjednodušiť 
otvorením preferenčného konania pre prisťahovalcov všetkých národností a etnických 
pôvodov, ktorí spĺňajú základné podmienky.
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V období rokov 1996 až 2005 malo Portugalsko jednu z najnižších mier naturalizácie v OECD, okolo 
0,5 % obyvateľov cudzieho pôvodu. Veľké počty Moldavčanov, Rumunov a Číňanov spestrili 
jeho tradičné prisťahovalecké toky po koloniálnom období. V skutočnosti teraz Ukrajinci tvoria 
jednu z najväčších skupín prisťahovalcov v krajine. Cieľom nového zákona o štátnej príslušnosti 
v Portugalsku zo 17. apríla 2006 je boj proti faktorom, ktoré vedú k spoločenskému vylúčeniu, 
zjednodušujú zložitosť postupov na získanie štátneho príslušnosti a podporujú integráciu, keďže 
sú novou prisťahovaleckou krajinou. Nový zákon umožňuje kratšiu dobu pobytu vyhradenú 
predtým občanom portugalsky hovoriacich krajín (šesť rokov) všetkým prisťahovalcom prvej 
generácie, ktorí majú základné znalosti portugalčiny a čistý trestný register. Zákon bol úspešný 
z veľkej časti vďaka dohode medzi hlavnými politickými stranami o odpolitizovaní otázky 
občianstva. Tento konsenzus viedol k jednohlasnému schváleniu zákona v parlamente. 

www.acidi.gov.pt/modules.php?name=FAQ&myfaq=yes&id_cat=32&categories=Na 
cionalidade 

Prístup k novej generácii

Mnohé členské štáty prijali pri plnení svojich integračných cieľov v zákone o štátnom 
občianstve generačný prístup. 

Uplatňovanie princípu ius soli na potomkov prisťahovalcov znamená, že narodenie je 
dostačujúcim základným kritériom pre oprávnenie získať štátnu príslušnosť. Z „prémie 
k občianstvu“ vyplýva, že výhody plynúce zo získanej štátnej príslušnosti sú väčšie pre 
najmladších. Čím mladší je nový občan, tým väčšia je návratnosť investícií, pretože sa budú 
akumulovať výhody počas trvania osobného a profesionálneho rozvoja. Na rozdiel od toho, 
čím dlhšie bude dieťa čakať, kým sa stane plnoprávnym občanom, tým je pravdepodob-
nejšie, že mu jeho postavenie cudzieho štátneho príslušníka prinesie nevýhody v štádiu 
formovania jeho rozvoja, čo sa neskôr v živote dá ťažko napraviť. 

V tradičných prisťahovaleckých krajinách ako Kanada alebo Spojené štáty druhá generácia 
pri narodení automaticky získava štátnu príslušnosť. Podľa zistenia v členských štátoch EÚ 
si podobné právo môže uplatniť buď tretia generácia, druhá generácia až po nejakom čase 
po narodení a/alebo deti narodené osobám s legálnym pobytom.

Na základe uplatňovania princípu ius soli na potomkov prvej generácie môžu právne 
predpisy zohrávať úlohu pri zabezpečení rovnakých práv pre deti narodené v krajine 
a lepšej východiskovej pozícii pre napredovanie detí v škole a profesionálnom živote.

Írsko umožňuje deťom prisťahovalcov narodeným v krajine stať sa írskymi občanmi pri 
narodení, ak ich rodičia mali legálny pobyt tri z posledných štyroch rokov. Podobné 
ustanovenia založené na postavení rodičov sú v Belgicku, Portugalsku a Spojenom 
kráľovstve. Všetky deti tretej generácie sa stávajú občanmi automaticky pri narodení 
v Belgicku, Írsku, Holandsku, Portugalsku a od 1. januára 2009 v Luxembursku.

*
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V niektorých reformách právnych predpisov o štátnej príslušnosti sa zohľadnila aj situácia 
v oblasti integrácie „1,5 generácie“. Túto generáciu tvoria vlastné alebo adoptované deti 
prisťahovalcov prichádzajúce na základe povolenia na účely zlúčenia rodiny. Jedným 
z dôvodov nároku na získanie štátnej príslušnosti je zjednotenie rodiny. Tieto deti sa 
automaticky stávajú občanmi, keď sa ich rodičom povolí naturalizácia. Ďalším dôvodom 
je socializácia. Stanú sa samy štátnymi príslušníkmi po niekoľkých rokoch vo vzdelávacom 
systéme. Ich rodičia väčšinou podajú žiadosť v ich mene, majú však tiež právo na základe 
výkladu článku 12 Dohovoru o právach dieťaťa, aby boli vypočutí pri rozhodovaniach 
o štátnej príslušnosti, ktoré sa ich týkajú.

Vo Švédsku sa maloleté deti prisťahovalcov po piatich rokoch pobytu stávajú švédskymi 
občanmi na základe jednoduchého oznámenia predloženého ich rodičmi. Deti prisťaho-
valcov majú právo vyjadriť svoj názor alebo sami predložiť žiadosť o naturalizačný postup 
od 12 rokov v severských krajinách a od 14 rokov v Rakúsku.

Výška príjmu ako hranica pre získanie štátneho občianstva

Vzhľadom na to, že žiadatelia, ktorí sú cudzími štátnymi príslušníkmi, zatiaľ nevyužívajú 
výhody občianstva, na základe ktorých sa ich mzdy môžu zvýšiť, podmienky týkajúce sa 
príjmu alebo vysoké poplatky môžu neúmyselne spôsobiť ešte väčšie znevýhodnenie pri 
integrácii na trh práce, než stimulovať zaradenie do pracovného procesu. Na zváženie 
je skutočnosť, že príjem bol predtým zrušený ako triedna hranica pre plnoprávne štátne 
občianstvo a hlasovacie práva. Keďže mnohí žiadatelia sú osobami s dlhodobým pobytom, 
ktoré už majú rovnaký prístup ako štátni príslušníci k sociálnej pomoci a sociálnej ochrane, 
nadobudnutie štátnej príslušnosti môže byť skôr otázkou prístupu k demokratickej účasti 
než prístupu k sociálnym dávkam alebo dávkam v nezamestnanosti. 

Skúmanie majetkových pomerov a poplatky možno posudzovať z hľadiska ich efektívnosti 
pre ekonomickú integráciu a ich vplyv na demokratické riadenie. 

Skúmanie „existenčných prostriedkov“ sa z naturalizačných postupov vo Švédsku odstránilo 
v roku 1976, v Holandsku v roku 1977, v Belgicku v roku 2000 a v Portugalsku v roku 2006. 
Okrem toho v Portugalsku každá registrácia alebo vyhlásenie týkajúce sa štátnej príslušnosti, 
ako aj všetky požadované osvedčenia sa vyhotovujú bezplatne pre osoby, ktoré majú príjem 
na úrovni minimálnej mzdy alebo nižší.

S naturalizačným postupom nie sú spojené žiadne náklady v Belgicku, Francúzsku, 
Luxembursku a Španielsku. Nariadením estónskej vlády zo 6. februára 2006 sa zvýšila 
úhrada za jazykové vzdelávanie na účely naturalizácie do výšky 100 % všetkých nákladov. 

*
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Povinnosť vzdať sa predchádzajúcej štátnej príslušnosti

Myšlienka viacnásobnej štátnej príslušnosti obvykle vyvoláva dva typy obáv týkajúcich 
sa štátu. Prvý sa týka vzťahu štátu s inými štátmi. Zakladá sa na predpoklade, že ak sa 
uchádzačom o naturalizáciu umožní ponechať si svoje predchádzajúcu štátnu príslušnosť, 
mohlo by to spôsobovať konflikty medzi štátmi v takých oblastiach ako vojenská služba, 
branná povinnosť a zdaňovanie. Druhý sa týka vzťahu štátu k jeho občanom. Vynárajú sa 
tu otázky týkajúce sa lojality (akými spôsobmi občania prejavujú lojalitu štátu?), pobytu 
v zahraničí (zachovajú si občania, ktorí sa odsťahujú z krajiny, účinné väzby a majú rovnaké 
práva, napr. konzulárnu ochranu?) a kultúrnych vplyvov (očakáva sa od osôb, ktoré 
nadobudnú štátnu príslušnosť krajiny, kde majú pobyt, aby prijali špecifickú kultúru určenú 
štátom na úkor ich pôvodnej kultúry?).

Napriek týmto pretrvávajúcim obavám sa viacnásobná štátna príslušnosť stáva právnou 
realitou. Koncom 20. storočia sa v mnohých európskych krajinách začal trend odstraňovania 
právnych prekážok viacnásobnej štátnej príslušnosti, ktoré sa zaviedli začiatkom a v polovici 
storočia. V pozadí zmien v postojoch k dvojitej štátnej príslušnosti v niektorých členských 
štátoch je skutočnosť, že ich vlastní občania sa stali mobilnými a globálne poprepájanými, 
ich prisťahovalecké populácie sa rozrástli a sú vo väčšom počte usídlení a v ich právnych 
predpisoch o štátnej príslušnosti sa zaviedol princíp ius soli. Mnohé krajiny tolerujú 
viacnásobnú štátnu príslušnosť de iure alebo de facto vlastných občanov, nových občanov 
a ich detí. V iných krajinách je tomu tak iba v prípade určitých skupín alebo v určitých 
situáciách. Na celoštátnej úrovni sa potom vynárajú následné otázky týkajúce sa konzis-
tentného uplatňovania viacnásobnej štátnej príslušnosti. 

Viacnásobná štátna príslušnosť sa stala demografickou realitou, keďže tolerovaním 
viacnásobnej štátnej príslušnosti sa zvýšil počet tzv. dvojitých štátnych príslušníkov. Štátni 
príslušníci členských štátov migrujú a uzatvárajú manželstvá so štátnymi príslušníkmi iných 
krajín. Okrem toho zrušením povinnosti vzdať sa prechádzajúcej štátnej príslušnosti sa v rokoch 
1996 až 2005 zvýšila miera naturalizácie cudzích štátnych príslušníkov vo väčšine krajín EÚ. 

Dôvody, prečo noví prisťahovalci sú ochotnejší k naturalizácii v krajinách tolerujúcich 
viacnásobnú štátnu príslušnosť, sa často viac týkajú osobných alebo praktických väzieb 
s ich krajinou pôvodu, než situácie v oblasti integrácie v krajine ich pobytu. Prisťahovalci 
s pobytom v krajine, ktorá toleruje viacnásobnú štátnu príslušnosť, sa môžu naturalizovať 
bez vedľajších účinkov na širšiu rodinu alebo sociálne väzby mimo krajiny. Tí, ktorí si môžu 
ponechať svoju predchádzajúcu štátnu príslušnosť, si zachovávajú dôležité práva na mobilitu 
a nemusia čeliť novým, niekedy nákladným vízovým a cestovným obmedzeniam. Skutočne 
jednou skupinou náchylnejšou k viacnásobnej štátnej príslušnosti, ak sa toleruje, sú osoby 
s vyšším ľudským kapitálom, napríklad prisťahovaní podnikatelia a obchodníci pracujúci na 
spoločnom rozvoji. Túžba ponechať si predchádzajúcu štátnu príslušnosť môže závisieť aj 
od konkrétnej krajiny narodenia. Napríklad v mnohých krajinách na Balkáne, severnej Afrike 
a Blízkom východe je vzdanie sa štátnej príslušnosti nelegálne, alebo znamená vysoké 
poplatky a stratu dedičstva a vlastníckych práv. 
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Vzhľadom na tieto trendy smerujúce k tolerancii sa štáty snažia svoje tradičné obavy riešiť prost -
redníctvom svojich politických nástrojov. V najnovších medzinárodných právnych príručkách 
sa našlo riešenie obáv z možných medzištátnych konfliktov uprednostnením krajiny pobytu. 
Otvorenými otázkami o lojalite v liberálnej demokracii, právach nových a starých občanov, ktorí 
sa rozhodli emigrovať, a kultúrnom vplyve, je možné sa zaoberať prostredníctvom občianskej 
výchovy a väčšou interakciou občanov s viacnásobnou štátnou príslušnosťou a občanov bez nej.

Jednou z výhod právneho a demografického smerovania k uznaniu viacnásobnej štátnej 
príslušnosti je zvýšenie miery naturalizácie v mnohých členských štátoch EÚ. V týchto 
krajinách rozhodnutie prisťahovalca naturalizovať sa nemá negatívne vedľajšie účinky na 
jeho rodinu, sociálne a ekonomické väzby. 

Celý rad krajín od Cypru a Francúzska po Maďarsko a Slovensko nevyžaduje, aby sa natura-
lizovaní občania vzdali svojho predchádzajúceho občianstva. Belgicko, Francúzsko, Írsko, 
Portugalsko a Spojené kráľovstvo umožňujú dvojitú štátnu príslušnosť deťom, ktoré sa 
narodili prvej generácii v krajine.

V roku 2003 sa dosiahla všeobecná dohoda medzi fínskymi politickými stranami, že uznaním 
viacnásobnej štátnej príslušnosti by si krajina udržala konkurenčné postavenie a dobré 
vzťahy na medzinárodnej úrovni a pozitívne vplývala na nové prisťahovalecké komunity vo 
Fínsku. Sledovali by sa tiež trendy v iných krajinách EÚ (vrátane uznania zo strany Švédska 
v roku 2001). Táto reforma prispela k dvojnásobnému záujmu stať sa Fínom, na základe 
čoho krajina dosiahla v roku 2004 najpriaznivejšiu mieru naturalizácie vo výške 6,4 %. 

www.migri.fi/netcomm/content.asp?path=8,2477,2652 

Cieľom Luxemburska bolo zákonom z 28. októbra 2008 prispôsobiť zákon o štátnej 
príslušnosti meniacej sa realite svojej spoločnosti a konsolidovať integráciu cudzincov, ktorí 
sa rozhodli s konečnou platnosťou usadiť v krajine. Skutočnosť, že žiadateľ by nadobudol 
dvojité občianstvo, je znakom jeho príslušnosti k Luxembursku, jeho vôle integrovať sa 
a väzieb s krajinou a kultúrou pôvodu. 

www.luxembourg.public.lu/fr/actualites/2009/01/01-droit-nationalite/index.html 

5.3 Administratívne postupy na podporu záujmu stať sa 
občanom

Ak naturalizácia zahŕňa rôzne kritériá spôsobilosti a podmienky, potrebné je riešiť problém 
rozsiahlych administratívnych právomocí. Žiadosti prisťahovalcov i správa sa musia riadiť 
podmienkami stanovenými zákonom. Jasné, podrobné a záväzné usmernenia dobrej správy 
vecí verejných zabezpečujú, aby verejné kritériá pre naturalizáciu boli reálnymi kritériami, 

*
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http://www.luxembourg.public.lu/fr/actualites/2009/01/01-droit-nationalite/index.html
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ktoré sa uplatňujú v transparentných, rýchlych, zvládnuteľných a cenovo únosných 
postupoch. Napríklad antidiskriminačné právne predpisy môžu výslovne zabezpečovať 
rovnaké zaobchádzanie so všetkými žiadateľmi.

Štáty môžu interpretovať a realizovať svoje politiky umožnením postupov, ktoré budú 
pobádať žiadateľov s prisťahovaleckým pôvodom, aby sa stali občanmi.

Všetky členské štáty EÚ ako signatári Medzinárodného dohovoru o odstránení všetkých 
foriem rasovej diskriminácie (1965) súhlasia v článku 1 odseku 3, že ustanovenia tohto 
dohovoru sa nebudú uplatňovať diskriminačne voči konkrétnym národnostiam bez ohľadu 
na ich právne predpisy a politiky o národnosti.

www.unhchr.ch/html/menu3/b/d_icerd.htm 

Súčasťou prístupu dobrej správy vecí verejných je, že sa v rámci kultúry správy uznáva, že 
žiadatelia sú budúcimi štátnymi príslušníkmi. Kódexy správania pre administratívne postupy, 
monitorovanie súladu, mechanizmy hodnotenia a programy referenčného porovnávania 
a partnerského hodnotenia patria k niektorým nástrojom, ktoré by sa mohli byť uplatňovať 
spoločne na viacerých úrovniach správy. 

Odstránením rozsiahlych administratívnych právomocí a poskytnutím vhodného 
usmernenia a dohľadu sa podporí rešpektovanie právneho štátu a zvýši účinnosť naturali-
začných postupov.

Naturalizácia je vo väčšine krajín diskrečným postupom. V Nemecku v rámci reformy z roku 
2000 nahradili diskrečné postupy právom získať štátnu príslušnosť na základe poznania, že 
naturalizácia je vo verejnom záujme. Na federálnej úrovni a na úrovni spolkových štátov 
(Länder) sa dohodli spoločné administratívne usmernenia a opakovane sa viedli rokovania 
na vyriešenie nejednotných regionálnych výkladov a praktík. Aj v Rakúsku sa neurčité 
právne kritériá opravili na základe pravidelných stretnutí medzi federálnymi a oblastnými 
zástupcami a rozhodnutí správneho súdu. 

V Maďarsku sa zvýšenie miery naturalizácie od roku 1990 vysvetľuje sčasti reformami ústavy, 
ktorými sa zaviedla kontrola diskrečných právomocí ministerstva vnútra v záležitostiach 
týkajúcich sa štátnej príslušnosti. Ministerstvo by malo zabezpečiť, aby rozhodnutia prezidenta 
o naturalizácii boli v prospech žiadateľov, ktorí spĺňajú zákonom stanovené podmienky. 

Dokumentácia

V rámci administratívnych postupov sa môže zohľadniť situácia v krajine pôvodu a obmedziť 
požadovaná dokumentácia. Napríklad získavanie dokumentov z krajiny pôvodu môže byť 
zložitým procesom s neúnosnými nákladmi, opakovanými cestami a môže si vyžadovať 
preklady a potvrdenia konzulárnych úradníkov. Pre niektoré osoby z určitých krajín alebo 

*
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osoby bez štátnej príslušnosti to môže byť nemožné z obáv o bezpečnosť. Flexibilitou a jasnými 
usmerneniami pre výnimky sa dá úspešne vyhnúť viacnásobným žiadostiam o dokumenty 
a zlej komunikácii medzi inštitúciami, ktoré spôsobujú prieťahy v konaní a vedú k tomu, že 
pred prijatím rozhodnutia uplynie platnosť dokumentov s obmedzenou platnosťou.

Keď určité dokumenty nie je možné získať, riaditeľstvo pre prisťahovalectvo vo Fínsku prijme od 
žiadateľa vyhlásenie, pokiaľ je hodnoverné a relevantné. Tento pružný prístup k dokumentom 
spojený s obmedzeniami na rozhodovacej úrovni umožňuje, aby sa spracovanie začalo 
okamžite a aby sa rozhodnutia prijali v priebehu niekoľkých mesiacov. V prípade potreby podať 
vysvetlenia sa priemerný čas spracovania znížil z troch rokov v roku 2003 na dva v roku 2009. 

www.migri.fi/download.asp?id=kansalaisuus%5Fhakemuksesta%5Feng%2C+kansalai 
suus%5Fhakemuksesta%5Feng;1080;{A73BFF7B-BDFC-481E-8B45-90C365CBA821} 

V Holandsku sa potenciálne problémy so zabezpečením dokumentov, hlavne rodných 
a sobášnych listov, riešia včas, keď sa prisťahovalci na obecnom úrade po prvýkrát zaregistrujú. 
V mnohých prípadoch postačuje k žiadosti o občianstvo pas a povolenie na pobyt. 

Nationality Checking Service (NCS) (Úrad na kontrolu občianstva) je partnerstvom medzi 
útvarom ministerstvom vnútra Spojeného kráľovstva Home Office Nationality Group  
a rôznymi miestnymi radami v Anglicku a Walese. Pomáha zabraňovať zbytočným prieťahom 
v procese žiadosti o britské občianstvo. Miestne rady skontrolujú za poplatok pokrývajúci 
nevyhnutné náklady, ktoré sú nižšie, ako požadujú právnici, či sú žiadosti riadne vyplnené 
a či sú priložené potrebné podporné dokumenty. 

www.ukba.homeoffice.gov.uk/britishcitizenship/applying/checkingservice/#header1 

Maximálne lehoty na vybavenie žiadostí

V Európskom dohovore o štátnej príslušnosti sa uvádza, že žiadosti sa musia vybaviť v primeranom 
čase. Zámerom je stanoviť maximálne lehoty na vybavenie ako kritérium pre administratívny postup 
a ako záruku pre žiadateľov. Správy potom môžu vyčleniť viac ľudských a finančných zdrojov na 
ďalšie úlohy, ako napríklad odstraňovanie omeškaní a informovanie žiadateľov o aktuálnom stave 
ich žiadosti a poskytnutie písomného odôvodnenia v prípade každého negatívneho rozhodnutia. 

Od roku 2003 írsky komisár pre informácie vyžaduje, aby sa poskytovaním odôvodnenia rozhodnutia 
o zamietnutí uviedol postup naturalizácie do súladu so zákonom o slobode informácií. 

www.foi.gov.ie 

http://www.migri.fi/download.asp?id=kansalaisuus%5Fhakemuksesta%5Feng%2C+kansalaisuus%5Fhakemuksesta%5Feng;1080;{A73BFF7B-BDFC-481E-8B45-90C365CBA821}
http://www.migri.fi/download.asp?id=kansalaisuus%5Fhakemuksesta%5Feng%2C+kansalaisuus%5Fhakemuksesta%5Feng;1080;{A73BFF7B-BDFC-481E-8B45-90C365CBA821}
http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/britishcitizenship/applying/checkingservice/#header1
http://www.foi.gov.ie/


120 Príručka o integrácii

Získanie štátnej príslušnosti a prax aktívneho občianstva

$

Z

$

Z

V roku 2006 sa usmernením švédskej Rady pre migráciu obmedzila lehota naturalizačného 
postupu na maximálne osem mesiacov. Súčasné lehoty na vydanie rozhodnutia sú 
v priemere od jedného do šiestich mesiacov. Maximálna lehota konania v Rakúsku, Belgicku 
a Holandsku je tiež kratšia ako rok.

www.migrationsverket.se/english.jsp?english/estudier/estuduniv.jsp 

Kvalifikačné lehoty, ktoré rehabilitovaným žiadateľom umožnia 
znova sa zapojiť do procesu 

Štáty majú legitímny záujem na zabezpečení, aby sa pri naturalizačných postupoch identifi-
kovali uchádzači, ktorí boli odsúdení za závažné trestné činy. V mnohých naturalizačných 
postupoch sa používa odsúdenie za závažný trestný čin za automatický dôvod pre zamietnutie 
bez prihliadnutia na zásady rehabilitácie. Jedným riešení je „kvalifikačná lehota“, na základe 
ktorej sa poskytne odsúdeným za určité trestné činy druhá šanca. Odpykajú si trest ako 
každý iný zločinec a potom, ak spĺňajú podmienky, po určitom čase sa im udelí občianstvo. 
Administratívne právomoci je možné obmedziť zákonom stanovenými spravodlivými, transpa-
rentnými a jednoznačnými kritériami a metódami výpočtu pre konkrétne trestné činy a tresty. 

Vo Švédsku žiadatelia o naturalizáciu, ktorí spáchali trestný čin, sa stanú oprávnenými po 
čakacej lehote. Jej dĺžka je určená závažnosťou trestného činu a trestu. Plynúť začína od 
dátumu spáchania trestného činu alebo v prípade zdĺhavého procesu odo dňa prepustenia. 
Táto lehota orgánom umožní posúdiť správanie konkrétneho žiadateľa v súčasnosti. Prvky 
systému odstupňovanej čakacej lehoty možno registrovať v Dánsku, Fínsku a Nórsku.

www.migrationsverket.se/english.jsp?english/evisum/index.jsp 

Jazyk a integračné podmienky, ktoré účinne podporujú  
a umožňujú kladné vybavenie žiadostí

V rámci väčšiny naturalizačných postupov sa považuje za primerané očakávať, že 
väčšina žiadateľov prvej generácie spôsobilých až po niekoľkých rokoch pobytu, dokáže 
nadobudnúť základné poznatky jedného zo spoločných jazykov, ktorými sa v krajine 
komunikuje. Bolo by ešte treba externe posúdiť predtým, ako budú schválené ako 
integračné stimuly, úroveň a vplyv niektorých nedávno prijatých podmienok týkajúcich sa 
jazyka alebo integrácie/občianstva z hľadiska ich účinnosti a konečnej efektivity vrátane 
kurzov a testov. Niektoré členské štáty prijali tieto podmienky s odôvodnením, že budú 
podporovať prisťahovaleckú populáciu s dlhodobým pobytom, aby si zdokonalila jazykové 
zručnosti a znalosti o verejných inštitúciách a politickom systéme. Zároveň iné členské štáty 
tieto isté podmienky zrušili alebo minimalizovali s názorom, že odrádzajú od naturalizácie, 

http://www.migrationsverket.se/english.jsp?english/estudier/estuduniv.jsp
http://www.migrationsverket.se/english.jsp?english/evisum/index.jsp
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slúžia iným cieľom politiky a pôsobia neprimerane na určité skupiny, napríklad osoby 
s nižším vzdelaním alebo nižším sociálno-ekonomickým postavením. 

Podmienky týkajúce sa jazyka alebo integrácie alebo skúšky je možné v prvej fáze účinne 
realizovať spôsobmi, ktoré majú vplyv na obmedzenie voľného uváženia administratívy. 
Účasť na kurze, predkladanie osvedčení alebo iných dôkazov o absolvovaní skúšky 
v rámci vzdelávania sa prezentuje štandardizovanejším a porovnateľnejším spôsobom 
nezávislejším od administratívnych zásahov a účinnejším na zvládnutie veľkého počtu 
žiadostí. Zahŕňajú menšie riziko svojvoľného, nekonzistentného alebo potenciálne diskrimi-
načného uplatňovania zákona ako v prípade iných osobnejších alebo subjektívnejších foriem 
administratívneho hodnotenia. Nejasné kritériá sa teda môžu buď odstrániť, alebo nahradiť 
prehľadnejšími spôsobmi hodnotenia, ktoré sa budú analyzovať a bude sa o nich diskutovať. 

V luxemburskom zákone z 24. júla 2001 bolo nahradené znenie z roku 1940, že cudzinci 
musia „dokázať dostatočnú asimiláciu“ znením „preukázať dostatočnú integráciu“. Jazykové 
testy a kurzy občianskej náuky boli úradne schválené a rôzne nástroje podporujú prístup 
verejnosti k týmto informáciám, ako napríklad horúca linka.

Počas diskusií o reforme belgického zákona o štátnej príslušnosti z roku 2000 sa zistilo, 
že praktické využitie bývalého integračného testu pre naturalizáciu nebolo dostatočné. 
Dôkaz o tom, či žiadateľ mal „vôľu sa integrovať“, mala poskytnúť miestna polícia na základe 
vyšetrovania, čo viedlo k veľmi subjektívnym a nekonzistentným hodnoteniam. V súčasnosti 
prisťahovalci dokazujú svoju vôľu sa integrovať tak, že požiadajú o naturalizáciu a vyhlásia, 
že si želajú stať sa občanom Belgicka a dodržiavať jeho ústavu, zákony a Európsky dohovor 
o ochrane ľudských práv a základných slobôd. 

Hodnotenie jazykových znalostí sa vo švédskych zákonoch o občianstve nikdy nepožadovalo 
a subjektívne hodnotenia boli v praxi zakázané od konca sedemdesiatych rokov. Myšlienka 
zaviesť túto prax bola opakovane odmietnutá na základe značných obáv o integráciu 
a spravodlivosť, ako aj nezhôd o účele a kritériách hodnotenia. 

V druhej fáze sa môže zaviesť systém podmienok týkajúcich sa jazyka alebo občianstva takým 
spôsobom, ktorý prispeje k zvýšeniu alebo zachovaniu počtu žiadostí v čase a zabezpečí veľmi 
vysokú mieru úspešnosti, čo povedie k podobnej alebo vyššej miere schválenia žiadostí. Zameranie 
sa na žiadosť, úspešné zvládnutie a mieru schválenia umožňuje dosiahnuť vyššiu efektívnosť 
postupov a zvyšuje dôveryhodnosť politiky. Podmienky môžu slúžiť ako meradlo trvalého 
záujmu, investícií a pozitívnych postojov prisťahovalcov k naturalizácii ako cesty integrácie.

Prisťahovalci budú skôr podávať žiadosti alebo v rovnakej miere pokračovať v podávaní 
žiadostí, ak budú existovať bezplatné, prípravné kurzy s osvedčením o kvalite, ktoré sú 
dostatočne flexibilné, aby spĺňali študijné a praktické potreby žiadateľov. Úloha štátu 
môže spočívať v záruke kvality buď poskytovaním kurzov alebo oficiálnym schvaľovaním 
mimovládnych organizácií a vzdelávacích organizácií s odbornou certifikáciou. Štát môže 
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poskytovať aj informácie a buď individuálne poukazy, alebo daňové úľavy, aby služby boli 
bezplatné alebo iba za malý symbolický poplatok. Odborné certifikáty sú v niektorých 
prípadoch lacnejšie a účinnejšie pre žiadateľov i pre orgány. 

Veľmi vysoká miera úspešnosti sa dá dosiahnuť prostredníctvom bezplatných a ľahko 
dostupných postupov a prípravných materiálov na samovzdelávanie, ako napríklad 
študijné príručky a skúškové formuláre. Okrem toho pripravovatelia testov alebo kurzov 
môžu čerpať zo spoločne schválených noriem, ako napríklad Spoločný európsky rámec 
(CEF) pre jazykové vzdelávanie. Usmernenia, referenčné štandardy a príslušné prípadové 
štúdie vypracovala Sekcia Rady Európy pre jazykovú politiku. 

Európsky integračný fond financuje Európske observatórium občianstva (EUCITAC). Okrem 
poskytovania informácií o normách, zákonoch, politike a analýze v oblasti občianstva sa 
na webovej stránke budú uvádzať dostupné a aktuálne oficiálne štatistiky o nadobúdaní 
a strate štátnej príslušnosti v 27 členských štátoch EÚ a susedných krajinách. Identifikovaním 
národných trendov v číslach a ich porovnaním sa rozšíria štatistické údaje, ktoré sú už 
dostupné z projektu NATAC. 

V Maďarsku je k dispozícii zoznam skúšobných otázok a študijná príručka pre ústnu skúšku  
o základných politických a historických poznatkoch. Verzie si je možné vytlačiť za minimálne 
náklady alebo bezplatne stiahnuť online. Študijné príručky, ktoré poskytuje vláda, sú 
k dispozícii aj v Rakúsku, Dánsku, Estónsku, Lotyšsku a Spojenom kráľovstve. 

www.bmbah.hu 

Žiadatelia o naturalizáciu v Portugalsku musia predložiť dokumenty preukazujúce ich 
základné znalosti portugalčiny, ktoré je možné získať na základe osvedčenia o skúške. 
Toto osvedčenie o skúške môže vydať každá oficiálna portugalská vzdelávacia inštitúcia. 
K dispozícii sú aj bezplatné verejne dostupné vzory jazykových testov. 

www.acidi.gov.pt/modules.php?name=FAQ&myfaq=yes&id_cat=32&categories=Na 
cionalidade 

Vo fínskom zákone o integrácii prisťahovalcov a prijímaní žiadateľov o azyl sa uvádza, že 
každý prisťahovalec, ktorý je nezamestnaný alebo poberá sociálne dávky, je oprávnený 
na osobný integračný plán, ktorý môže zahŕňať jazykové kurzy, multikultúrne kurzy, úvod 
do života vo Fínsku a odborné predmety. Žiadatelia o naturalizáciu preukazujú jazykové 
zručnosti mnohými spôsobmi, napríklad osvedčením o ukončení fínskej základnej školy.

www.suomi.fi/suomifi/english/subjects/migration/guidance_for_immigrants_and_
integration/index.html 

http://www.bmbah.hu/
http://www.acidi.gov.pt/modules.php?name=FAQ&myfaq=yes&id_cat=32&categories=Nacionalidade
http://www.acidi.gov.pt/modules.php?name=FAQ&myfaq=yes&id_cat=32&categories=Nacionalidade
http://www.suomi.fi/suomifi/english/subjects/migration/guidance_for_immigrants_and_integration/index.html
http://www.suomi.fi/suomifi/english/subjects/migration/guidance_for_immigrants_and_integration/index.html
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Vysokú úspešnosť v prípade testov je možné zaistiť testovaním v prípravnej fáze alebo 
pilotnom projekte. Prípustný počet chýb je základom všetkých testov, takže všetky ťažké 
alebo nesprávne otázky bude potrebné odstrániť predtým, ako sa test začne verejne 
používať. V neskoršom štádiu by časté skúmanie zo strany verejnosti a väčšia miera následnej 
politizácie dokázali verejnosti, aké ťažkosti a subjektívnosť sa vyskytujú pri stanovovaní 
a odôvodňovaní kritéria pre to, čo je základné alebo dostačujúce.

Je tu priestor aj na zohľadnenie situácie jednotlivých prisťahovalcov. V rozsiahlych, často 
počítačových testoch sa nemusia doceniť skutočné schopnosti. Niektoré krajiny poskytujú 
výnimky znevýhodneným a zraniteľným osobám, napríklad maloletým a starším osobám, 
negramotným, osobám, ktoré neukončili základné vzdelanie, alebo s mentálnymi 
zdravotnými problémami. Mnohé osoby bez ohľadu na ich ochotu učiť sa a prijať štátne 
občianstvo nemusia mať dostatočné schopnosti, aby zvládli test. 

Osoby, ktoré v Holandsku požiadajú o naturalizáciu, sa nemusia zúčastniť na naturalizačnej 
skúške, ak bývali v krajine počas ôsmich rokov povinnej školskej dochádzky, absolvovali 
vysokú školu v Holandsku alebo sú holandsky hovoriacimi osobami zo Surinamu a Belgicka. 
Ostatní sú aspoň čiastočne oslobodení, ak majú problémy so zdravím, s ovládaním jazyka 
alebo gramotnosťou. Aj v Estónsku sú zavedené výnimky zo skúšky na získanie štátneho 
občianstva pre osoby s obmedzenou aktívnou právnou spôsobilosťou a poľahčujúcimi 
okolnosťami z dôvodu zdravotného stavu. V Rakúsku sú výnimky možné aj pre osoby, 
ktoré prežili holokaust, maloleté deti navštevujúce základnú školu, staršie osoby a zo 
zdravotných dôvodov. 

Za hranicami EÚ austrálska vláda nahradila v októbri 2007 predchádzajúcu formu osobného 
pohovoru prvou pokusnou skúškou na udelenie občianstva. Výrazný pokles žiadostí 
a vysoká miera neúspešnosti pri skúškach, najmä medzi prisťahovalcom z humanitárnych 
dôvodov, prinútila vládu, aby v januári 2008 začala revíziu skúšky na udelenie občianstva 
a verejné konzultácie. Vláda a organizácie prisťahovalcov potvrdili odporúčania z revízie, že 
cieľom skúšky na udelenie občianstva je zistiť, či osoba spĺňa legislatívne požiadavky. Nerobí 
sa to zisťovaním základných znalostí o Austrálii, ale zisťovaním znalostí o tom, čo znamená 
byť občanom – v krátkosti ide o sľub vernosti „Pledge of Commitment“, ktorý žiadatelia 
prednesú, keď sa stanú austrálskymi občanmi. Skúšobné otázky a študijné materiály budú 
napísané jednoduchšou a zrozumiteľnejšou angličtinou. Zjednodušený proces umožní, aby 
celý rad skúšobných metód a výnimiek zohľadňoval potreby znevýhodnených a zraniteľných 
osôb. Zavedie sa aj jednotný celoštátny program o občianstve pre základné školy. 

www.citizenshiptestreview.gov.au 

Len čo sa na základe opatrení na zlepšenie účinnosti zistí, že niektorá podmienka týkajúca 
sa jazyka alebo občianstva naďalej v rovnakej miere podporuje prisťahovalcov a umožňuje 
podávanie žiadostí a úspešné získanie štátnej príslušnosti, môže slúžiť ako konečné efektívne 
opatrenie. V prípravnej fáze sa môže vykonať priebežný prieskum s kontrolnými skupinami. 

http://www.citizenshiptestreview.gov.au
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Výsledky ukážu, či skupina, ktorá splnila túto podmienku pozorovala alebo nepozorovala 
merateľné zlepšenia vo miere svojej účasti (sociálnej, ekonomickej, politickej a pod.) pri 
samohodnotení svojho pocitu pohody a pocitu spolupatričnosti. Na tieto zistenia sa potom 
môžu zamerať verejné diskusie o prekrývaní štátneho občianstva a dlhodobej integrácie.

Účinná podmienka pre naturalizáciu týkajúca sa jazyka alebo občianstva sa zavedie 
spôsobom, ktorý neustále bude podporovať podávanie žiadostí a bude sa realizovať tak, 
aby sa žiadateľom umožnilo uspieť. Jej účinnosť sa preukáže, keď sa osoby, ktoré splnili 
podmienku, budú vo väčšej miere zúčastňovať na sociálnom, ekonomickom a politickom 
živote a uvedú, že pociťujú väčšiu spolupatričnosť, než predtým. 

V letáku Citizenship Review z roku 2007, ktorý vydal kráľovský radca Lord Goldsmith, sa 
odporúčalo priebežné hodnotenie vplyvu nových testov a požiadaviek pre naturalizáciu 
pri ceste migrantov k občianstvu. V roku 2005 vtedajšia Komisia pre rasovú rovnosť vydala 
správu Citizenship and Belonging: what is Britishness? (Občianstvo a spolupatričnosť: čo je 
britskosť?) v rámci ktorej boli britskí občania rozmanitého pôvodu požiadaní, aby sa podelili 
o svoje názory na spoločnú definíciu tzv. britskosti. 

www.justice.gov.uk/reviews/citizenship.htm 

www.ethnos.co.uk/what_is_britishness_CRE.pdf 

5.4 Od získania štátnej príslušnosti k aktívnemu 
občianstvu starých i nových občanov 

Aktívna politika informovania verejnosti

Informácie o výhodách občianstva a podmienkach oprávnenosti (spôsobilosti) a predpisoch 
o oprávnenosti (spôsobilosti) využívajú všetci občania. Prisťahovalci a verejnosť často 
vykazujú nedostatočné znalosti o procese naturalizácie, uvádzajú, že sa domnievajú, že je 
to pomerne jednoduché v krajinách, kde je to v skutočnosti pomerne ťažké a naopak. Na 
počiatku mnohých týchto sťažností, ktoré žiadatelia posielajú podporným mimovládnym 
organizáciám, bývajú nesprávne informácie. Orgány sa zase sťažujú, keď dostávajú 
neoprávnené alebo neúplné žiadosti, ktoré prispievajú k prieťahom. Na počiatku protipri-
sťahovaleckých nálad, ktoré obmedzujú tvorbu politiky stojí aj nesprávne chápanie politiky 
naturalizácie zo strany verejnosti a jej cieľov pre prisťahovaleckú krajinu. 

Aktívna komunikačná stratégia pomáha žiadateľom z radov prisťahovalcov a povzbudzuje 
ich, pričom informáciami o výhodách naturalizácie pre prisťahovaleckú krajinu formuje 
verejnú mienku.

*

*

http://www.justice.gov.uk/reviews/citizenship.htm
http://www.ethnos.co.uk/what_is_britishness_CRE.pdf
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Prebiehajúca kampaň „Passt mir!“ berlínskeho komisára pre integráciu už splnila svoj hlavný 
cieľ v roku 2006, ktorý bol jej prvým rokom činnosti: zvýšiť po prvýkrát po šiestich rokoch 
mieru naturalizácie v Berlíne. Hlavným výstupom je brožúra pripomínajúca nemecký pas, 
kde berlínske „celebrity“, ako napríklad šampión v boxe Oktay Urkalm vysvetľuje výhody 
sociálnej a politickej integrácie v rámci naturalizácie, ako aj proces naturalizácie. Brožúru 
podporuje verejná kampaň na zvýšenie povedomia vrátane živých diskusií a publicity vo 
verejných inštitúciách, školách a médiách etnických menšín.

www.berlin.de/lb/intmig/passt_mir.html 

Orgány alebo mimovládne organizácie môžu zriadiť bezplatné samohodnotiace webové 
stránky a kontrolovať ich kvalitu. Poskytnutím odpovede na jednoduché otázky potenciálny 
žiadateľ prechádza krok po kroku právnymi predpismi a dozvie sa, či je kvalifikovaný a čo 
má v procese očakávať a na čo si má dať pozor. 

www.migri.fi/kansalaiseksi/eng/en-intro-2.html 

www.allrights.be/index.php?option=com_wrapper&Itemid=494 

Národné podporné centrá pre prisťahovalcov (CNAI) v Portugalsku sú centrálnym miestom 
s neustále sa vyvíjajúcimi službami, ktoré reagujú na zmeny politiky a potreby neustále rastúcej 
prisťahovaleckej populácie usídlenej v krajine, ako aj občanov. Tieto služby, ktoré nie sú obmedzené 
určitým právnym postavením, skutočne začína využívať stále viac portugalských občanov. Spolu 
s novým zákonom o občianstve z roku 2006 boli v centrách otvorené pobočky centrálneho 
registra, aby spracovali žiadosti od prisťahovalcov a ich potomkov narodeným v Portugalsku. 
Právnici kancelárií právnej podpory poskytujú podľa potreby kvalitné právne služby.

www.oss.inti.acidi.gov.pt 

Súčasťou monitorovania integrácie môže byť vývoj vo vnímaní štátnej príslušnosti zo 
strany štátnych príslušníkov a cudzích štátnych príslušníkov. Pri monitorovaní integrácie 
v Estónsku v roku 2000 sa ukázalo, že neestónci sa orientovali prevažne na získanie 
štátnej príslušnosti a cenili si ho najviac pre svoje deti, manželského partnera a rodičov. 
Z monitorovania v roku 2005 vyplynulo, že zvýšené úrovne tolerancie prispeli k zlepšeniu 
verejnej mienky v Estónsku a 54 % podporilo zjednodušený postup pre udelenie štátnej 
príslušnosti rusofónnym osobám narodeným v Estónsku. 

www.meis.ee/eng/raamatukogu/?k=monitoring&a=&t=&y=&view=search 

http://www.berlin.de/lb/intmig/passt_mir.html
http://www.migri.fi/kansalaiseksi/eng/en-intro-2.html
http://www.allrights.be/index.php?option=com_wrapper&Itemid=494
http://www.oss.inti.acidi.gov.pt
http://www.meis.ee/eng/raamatukogu/?k=monitoring&a=&t=&y=&view=search
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Ceremoniály ako miesta stretnutia 

V minulosti vlastný akt udeľovania štátnej príslušnosti prebiehal na pomerne nízkej úrovni a bol 
byrokratickou záležitosťou, ktorá spočívala v odovzdaní dokumentov o štátnom občianstve. Pri 
verejnom udeľovaní štátnej príslušnosti sa môžu navzájom spojiť viaceré úrovne identity: miestna, 
regionálna, štátna a medzinárodná. Aj keď tieto ceremoniály sa často zavádzajú v súvislosti s diskusiami 
o vyvíjajúcich sa národných identitách, uskutočňujú sa v priestoroch miestnych samospráv, ktoré ich 
naplnia rozmanitými farbami a významami bližšie ku každodennej realite prisťahovalcov a verejnosti. 
Čerpajú zo skúseností z demokratickej histórie svojej krajiny alebo ich zorganizujú podobne ako iné 
občianske ceremoniály, napríklad keď mladí ľudia nadobudnú právo voliť.

Je potrebné, aby ceremoniály pritiahli pozornosť verejnosti, politikov a médií. Ich účasťou 
sa ceremoniály zmenia na platformu na zvyšovanie povedomia a hlavne novým občanom 
umožnia, aby sa vyjadrili. Všetci aktéri pracujúci na aktívnom občianstve a rozmanitosti by 
mohli zvážiť ich využívanie ako miest stretnutí, kde môžu získať nových dobrovoľníkov alebo 
zaregistrovať nových voličov. 

Verejné prísahy a ceremoniály, ešte stále zriedkavé v Európskej únii, sú dynamickým prvkom 
súčasných politík v oblasti občianstva. Krajiny s históriou verejných ceremoniálov oživili tradíciu 
(Nórsko tak urobilo po 30-ročnej prestávke). Iné krajiny začínajú od začiatku a inšpirujú sa vzormi 
zo Severnej Ameriky, ktoré sú samy predmetom diskusií a koncepčných zmien. Ceremoniály sa 
v súčasnosti organizujú v Estónsku, Francúzsku, Spojenom kráľovstve, v niektorých rakúskych 
krajoch, v Holandsku v „Deň naturalizácie“ (24. augusta) a v Dánsku (v národnom parlamente). 

Najdôležitejšou vecou, na ktorú sa bude treba zamerať, je každá požiadavka, ktorá by mohla 
znemožniť úspešným žiadateľom sa zúčastniť alebo získať štátne občianstvo. Organizátori 
budú tiež chcieť zvýšiť mieru účasti prostredníctvom pozvaní a informovaním verejnosti 
a venovať na tieto účely dostatok verejných zdrojov.

Ceremoniály udeľovania občianstva poskytujú platformu pre zvyšovanie povedomia 
a aktívne občianstvo u nových a starých občanov.

Od roku 2006 sú francúzske prefektúry povinné organizovať dobrovoľné „Ceremoniály 
uvítania do francúzskeho občianstva“ pre prisťahovalcov, ktorým sa udelí francúzske 
občianstvo. Potrebné dokumenty sa odovzdajú nezávisle od ceremoniálu. Podujatie má za 
cieľ slúžiť ako obradný a slávnostný moment za účasti oficiálnych predstaviteľov a politikov. 
Podľa hodnotiaceho dotazníka z roku 2008 takmer všetky prefektúry usúdili, že ceremoniály 
boli dobre zorganizované a pozvaná verejnosť ich vnímala pozitívne.

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F15868.xhtml 

V Spojenom kráľovstve sa na základe konzultačného postupu z roku 2002 začala príprava cere -
moniálov udeľovania občianstva, kde sa vítali noví občania v spoločnom občianskom priestore. 
Miestne orgány sa slobodne rozhodujú pri určovaní štýlu svojich miestnych ceremoniálov, 

*

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F15868.xhtml


Príručka o integrácii 127

$

Z

Z

Z

zavádzaní národných a miestnych symbolov, slávnostného sľubu/prísahy kráľovnej a záväzku 
dodržiavať demokratické hodnoty a občianske povinnosti. Od 1. júna 2007 noví občania  
Spojeného kráľovstva vo Walese môžu predniesť slávnostných sľub a záväzok vo welštine. Od  
februára 2004 do júla 2005 sa na ceremoniáloch udeľovania občianstva zúčastnilo 77 900 dospelých.  

http://ukba.homeoffice.gov.uk/britishcitizenship/applying/ceremony 

Imigračný a naturalizačný úrad holandského ministerstva spravodlivosti nariadil samosprávnym 
orgánom, aby sa vo svojich slávnostných prejavoch zamerali na témy novonadobudnutých 
základných práv nových občanov, ich právo voliť a právo kandidovať do dolnej snemovne, 
provinciálnej rady a Európskeho parlamentu a ich oprávnenosť byť vymenovaný na všetky 
pozície verejnej služby, ako napríklad minister, sudca, veľvyslanec alebo policajný úradník.

www.justitie.nl/onderwerpen/immigratie_en_integratie/naturalisatieceremonie 

Pri pohľade na to, čo je nové v krajinách mimo EÚ s dlhodobými skúsenosťami s ceremoniálmi, 
ako napríklad USA, vidno, že tieto ceremoniály boli základom projektu „New Americans 
Democracy Project“, ktorý koordinovala Illinoiská koalícia pre práva prisťahovalcov 
a utečencov. Od roku 2004 do 2006 bolo zaregistrovaných 42 000 nových voličov z radov 
prisťahovalcov. Len v roku 2008 zaregistrovalo 20 terénnych pracovníkov z celej chicagskej 
oblasti okolo 20 000 voličov a zmobilizovalo sa okolo 50 000 voličov na prezidentské voľby 
v novembri 2008.

http://icirr.org/en/nadp 

Občianske projekty a vzdelávanie starých i nových občanov

V aktívnom občianstve ide o to, akými spôsobmi môžu jednotlivci participovať v občianskej 
spoločnosti, komunite a politickom živote na rôznych úrovniach riadenia tak, aby sa budoval 
ich kolektívny sociálny kapitál. Pravidlá zapájania do aktívneho občianstva sú vymedzené 
súčasnými politickými normami a právnym poriadkom: spoločné hodnoty ako ľudské práva, 
demokracia a medzikultúrne porozumenie. 

Organizácie dospelých dobrovoľníkov a občianske organizácie zapájajú rovnako nových 
a starých občanov do konkrétnych každodenných situácií, ktoré pomáhajú formovať 
budúce politiky v oblasti štátnej príslušnosti a diskusie o identitách.

Iniciatívy a vzdelávanie v oblasti aktívneho občianstva v rámci povinnej školskej dochádzky 
podporujú uplatňovanie práv a povinností, ktoré súvisia so štátnou príslušnosťou, čo 
podporuje spoločný pocit spolupatričnosti v rozmanitej spoločnosti.

*

http://ukba.homeoffice.gov.uk/britishcitizenship/applying/ceremony/
http://www.justitie.nl/onderwerpen/immigratie_en_integratie/naturalisatieceremonie/
http://icirr.org/en/nadp
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Holandské centrum pre politickú účasť je nezávislou, nestrannou organizáciou, ktorá 
vypracovala niekoľko špeciálnych kurzov, diskusných stretnutí, výskumných projektov 
a sieťových aktivít na podporu politickej účasti medzi občanmi prisťahovaleckého pôvodu 
a zvýšenie ich podielu v obecných a okresných radách.

www.publiek-politiek.nl/English 

New Citizens Voice je neziskovou organizáciou, ktorá pracuje od roku 2003 na posilňovaní 
postavenia a zviditeľňovaní naturalizovaných občanov Spojeného kráľovstva a občanov 
Spoločenstva národov, ktorí majú právo voliť. Cieľom je umožniť, aby sa stali rovnocennými 
hráčmi pri rozvoji Spojeného kráľovstva. K jej aktivitám patria ohniskové skupiny migrantov, 
pracovné semináre, občianske zájazdy a New Citizens Radio. Organizácia uvádza, že u účastníkov 
sa prejavuje väčšia hrdosť a sebaúcta a vo väčšej miere sa podieľajú na činnosti miestnej 
komunity v civilných úlohách ako riaditelia škôl, členovia zastupiteľstva a dokonca poslanci. 

www.newcitizensvoice.com 

„Charta hodnôt občianstva a integrácie“ bola v Taliansku prijatá v roku 2006, aby 
vysvetľovala hodnoty a zásady platné pre všetkých členov talianskej spoločnosti. Týka 
sa ľudskej dôstojnosti, sociálnych práv, rodinného života, sekularizmu a náboženskej 
slobody a medzinárodnej účasti Talianska. Charta a prvých 44 článkov talianskej ústavy je 
k dispozícii online v mnohých rodných jazykoch prisťahovalcov, ktorí žijú v Taliansku. 

www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/14/0919_charter_of_
values_of_citizenship_and_integration.pdf 

Občiansku výchovu v rámci povinnej školskej dochádzky možno považovať za východiskový 
bod smerom k aktívnemu občianstvu v rozmanitej spoločnosti. 

http://www.publiek-politiek.nl/English
http://www.newcitizensvoice.com
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/14/0919_charter_of_values_of_citizenship_and_integration.pdf
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/14/0919_charter_of_values_of_citizenship_and_integration.pdf
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V roku 1999 sa na prieskume občianskej výchovy, ktorý uskutočnila Medzinárodná asociácia 
pre hodnotenie dosiahnutého vzdelania (International Association for the Evaluation of 
Educational Achievement) zúčastnilo 90 000 14-ročných študentov v 28 krajinách vrátane 
Anglicka, Švédska, Nemecka, Švajčiarska a frankofónnej komunity v Belgicku. Sociálne 
znevýhodnené etnické menšiny spravidla tvrdili, že je pre nich prínosná občianska 
výchova v rámci povinnej školskej dochádzky. Zistilo sa, že u nich rovnako podporila 
občianske hodnoty (napríklad vlastenectvo, dôveru a rodovú rovnosť) ako u domácej 
mládeže rovnakého sociálneho pôvodu a tieto hodnoty sa považovali skôr za univerzálne, 
ako špecifické pre jednu kultúru alebo identitu. Prejavili dokonca väčšiu mieru solidarity, 
tolerancie voči prisťahovalcom a angažovanosti v škole a politickej účasti. 

http://nces.ed.gov/surveys/CivEd 

V Rakúsku a konkrétne vo Viedni sa od roku 1997 zaviedli kurzy etiky sčasti ako reakcia 
na nárast náboženskej rozmanitosti. Učebný plán pomáha študentom pri nadobúdaní 
všeobecných poznatkov o ľudských právach, porovnávacích štúdiách v oblasti náboženstva 
a základných občianskych hodnotách. Z hodnotenia vyplynulo, že študenti majú lepšie 
vedomosti a viac diskutujú o komparatívnych náboženských a kultúrnych vyznaniach. 
Učitelia na druhej strane uvítali tento učebný plán ako doplnok k náboženskej výchove 
a preklenovací nástroj na umožnenie dialógu.

Networking European Citizenship Education je nadnárodnou iniciatívou nemeckej 
Federálnej agentúry pre občiansku výchovu, ktorá umožňuje prenos zručností a nový 
európsky priestor pre existujúce národné iniciatívy. Konferencie, ktoré organizuje, sú 
zamerané na prehodnotenie vzdelávania v európskych spoločenstvách migrantov. 

www.bpb.de/themen/NL4E3C,0,0,Networking_European_Citizenship_Education_ 
(NECE).html 

http://nces.ed.gov/surveys/CivEd/
http://www.bpb.de/themen/NL4E3C,0,0,Networking_European_Citizenship_Education_(NECE).html
http://www.bpb.de/themen/NL4E3C,0,0,Networking_European_Citizenship_Education_(NECE).html
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1. Prisťahovalci, ktorí vidia svoju budúcnosť v určitej krajine, majú záujem o to, aby v nej 
žili ako plnoprávni príslušníci národnej komunity.

2. Aj keď sa štátna príslušnosť mení na základe zákona, identity sa vyvíjajú a stávajú 
dynamickejšími na základe aktívneho občianstva. Prijímajúce spoločnosti majú 
záujem podporovať prisťahovalcov pri získavaní štátnej príslušnosti, čo umožní starým 
i novým občanom formovať spoločnú budúcnosť v rozmanitej spoločnosti. 

3. Prisťahovalecké krajiny majú záujem na zabezpečení úplného sociálno-ekonomického 
a politického začlenenia priznaním plnoprávneho občianstva pre svojich usadených 
rezidentov. 

4. Trvalo nízke podiely obyvateľov, ktorí získajú štátnu príslušnosť, je možné zvýšiť 
odstránením určitých prvkov vo vnútroštátnom práve, ktoré neúmyselne vytvárajú 
veľké prekážky odrádzajúce od podávania žiadostí usadenými cudzími štátnymi 
príslušníkmi v krajine. 

5. Kritériá spôsobilosti pre naturalizáciu môžu zohľadniť skutočnosť, že bežní noví 
prisťahovalci môžu byť oprávnení a veľmi si želať stať sa štátnymi občanmi po 
niekoľkých rokoch pobytu.

6. Na základe uplatňovania princípu ius soli na potomkov prvej generácie môžu právne 
predpisy zohrávať úlohu pri zabezpečení rovnakých práv pre deti narodené v krajine 
a lepšej východiskovej pozície pre napredovanie detí v škole a profesionálnom 
živote.

7. Skúmanie majetkových pomerov a poplatky možno posudzovať z hľadiska ich 
efektívnosti pre ekonomickú integráciu a ich vplyv na demokratickú správu vecí 
verejných. 

8. Jednou z výhod právneho a demografického smerovania k uznaniu viacnásobnej 
štátnej príslušnosti je zvýšenie miery naturalizácie v mnohých členských štátoch 
EÚ. V týchto krajinách rozhodnutie prisťahovalca naturalizovať sa nemá negatívne 
vedľajšie účinky na jeho rodinu, sociálne a ekonomické väzby.

9. Štáty môžu interpretovať a realizovať svoje politiky zjednodušením postupov, ktoré 
budú pobádať žiadateľov s prisťahovaleckým pôvodom, aby sa stali občanmi.

10. Odstránením rozsiahlej administratívnej diskrečnej právomoci a poskytnutím 
vhodného usmernenia a dohľadu sa podporí rešpektovanie právneho štátu a zvýši 
účinnosť naturalizačných postupov.
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11. Účinná podmienka pre naturalizáciu týkajúca sa jazyka alebo občianstva sa zavedie 
spôsobom, ktorý neustále bude podporovať podávanie žiadostí a bude sa realizovať 
tak, aby sa žiadateľom umožnilo uspieť. Ukázalo sa ako účinné, keď noví občania 
udávajú hlbší pocit spolupatričnosti a viac sa zúčastňujú na sociálnom, ekonomickom 
a politickom živote, než tomu bolo u nových občanov predtým. 

12. Aktívna komunikačná stratégia pomáha žiadateľom z radov prisťahovalcov 
a povzbudzuje ich, pričom informáciami o výhodách naturalizácie pre prisťahovaleckú 
krajinu formuje verejnú mienku.

13. Ceremoniály udeľovania občianstva poskytujú platformu pre zvyšovanie povedomia 
a aktívne občianstvo u nových a starých občanov.

14. Iniciatívy a vzdelávanie v oblasti aktívneho občianstva v rámci povinnej školskej 
dochádzky podporujú uplatňovanie práv a povinností, ktoré súvisia so štátnou 
príslušnosťou, čo podporuje spoločný pocit spolupatričnosti v rozmanitej spoločnosti.
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Kapitola 6 
Mladí prisťahovalci,  
vzdelávanie a trh práce



134 Príručka o integrácii

Mladí prisťahovalci, vzdelávanie a trh práce

 

Podporou kvalitného a efektívneho vzdelávania a jeho sprístupnením prisťaho-
valcom sa vytvorí väčší počet lepších pracovných príležitostí. Tým sa uľahčí ich 
prechod na trh práce, čo prispieva k sociálnej súdržnosti. 

Sociálno-ekonomické faktory a jazykové znalosti majú výrazný vplyv na príležitosti a výzvy, 
ktorým prisťahovalci čelia v každej etape svojho vzdelávania od detstva po ranú dospelosť. 
Opatrenia môžu prispieť k rozvoju kapacít samotných mladých prisťahovalcov a inštitúcií 
zodpovedných za uspokojovanie ich študijných potrieb. 

V tejto kapitole sú uvedené stratégie na zvýšenie úrovne dosiahnutého vzdelania žiakov 
prisťahovaleckého pôvodu zlepšením školského systému, podporou rozvoja kapacít 
učiteľov a vedenia škôl a aktívnym zapájaním mladých prisťahovalcov a ich rodičov. 

Táto kapitola vychádza zo spoločného základného princípu 5, v ktorom sa zdôrazňuje, že 
„systémy vzdelávania a odbornej prípravy v členských štátoch zohrávajú hlavnú úlohu 
v integrácii nových mladých prisťahovalcov a je tomu tak aj v prípade druhej a tretej 
generácie, najmä pokiaľ ide o jazykovú výchovu“.

6.1 Zlepšovanie školského systému 

Za horšie študijné výsledky prvej a druhej generácie zodpovedajú jazykové zručnosti ich 
rodín a podmienky migrácie a usadenia, alebo iné faktory – zmeny školského systému 
a zmeny v čase. To, ako sa deťom s prisťahovaleckým pôvodom darí v škole, obvykle 
súvisí s ich sociálno-ekonomickým postavením, neobjasňuje to však celý rozsah ich 
znevýhodnenia. V niektorých krajinách môžu dosahovať horšie alebo lepšie študijné 
výsledky než iné deti s podobným sociálno-ekonomickým postavením. Rôzne etapy vo 
vzdelávacom systéme predstavujú pre žiakov prisťahovaleckého pôvodu rôzne príležitosti 
a prekážky. Prekážky, ktoré sa nevyriešia v počiatočnom štádiu, môžu neskôr v živote prerásť 
do väčších problémov, zatiaľ čo včas podchytené príležitosti môžu viesť k novým a lepším 
príležitostiam v oblasti vzdelávania a práce. 

Význam týchto rôznych faktorov znevýhodnenia v jednotlivých etapách a rôznych školských 
systémoch určí najvhodnejšiu zmes reakcií politiky. Z prieskumu vyplýva, že v niektorých 
krajinách alebo miestach v školskom systéme výsledky študentov najviac ovplyvňuje ich 
sociálno-ekonomické postavenie. V týchto prípadoch bude politika najúčinnejšia, ak sa 
použijú nediferencované opatrenia pre širokú cieľovú skupinu zahŕňajúcu prisťahovalcov 
i domácich žiakov. Touto cieľovou skupinou môžu byť žiaci s horšími študijnými výsledkami, 
žiaci zaradení do určitých skupín podľa schopností alebo nachádzajúci sa v určitých fázach 
prechodu alebo žiaci z rodín s nízkym sociálno-ekonomickým postavením. Prípadne sa 
v rámci prieskumu môže zistiť, že na výsledky študentov najviac vplývajú ich jazykové 
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zručnosti alebo skutočnosť, či pochádzajú alebo nepochádzajú z radov migrantov. V týchto 
krajinách a miestach v školskom systéme bude politika účinnejšia, ak sa použijú cielené 
opatrenia, ktoré pomôžu konkrétne určitým kategóriám prisťahovalcov a ich potomkom. 
Cieľovou skupinou môžu byť noví prisťahovalci, druhá a tretia generácia alebo žiaci 
z domácností, kde sa nehovorí jazykom krajiny. Z tohto dôvodu sa v školskom systéme 
používajú oba prístupy – cielený aj nediferencovaný – na základe prieskumu, z ktorého 
vyplynie, ktorý z nich bude najúčinnejší pre zlepšenie výsledkov.

V roku 2008 GR pre vzdelávanie a kultúru Európskej komisie začalo na úrovni EÚ diskusiu 
o týchto záležitostiach vydaním zelenej knihy s názvom „Migrácia a mobilita: výzvy 
a príležitosti vzdelávacích systémov EÚ“. 

Ďalšia analýza a príklady postupov sú uvedené v publikácii:

Sprievodná štúdia k zelenej knihe, Education and the Integration of Migrants (Vzdelávanie 
a integrácia migrantov):

www.efms.uni-bamberg.de/pdf/NESEducationIntegrationMigrants.pdf 

Integrating Immigrant Children into Schools in Europe (Integrácia detí prisťahovalcov do škôl 
v Európe), ktorú pripravila Eurydice, informačná sieť Generálneho riaditeľstva pre vzdelávanie 
a kultúru o vzdelávaní v Európe:

http://eacea.ec.europa.eu/ressources/eurydice/pdf/0_integral/045EN.pdf

What Works in Migrant Education? A Review of Evidence and Policy Options (Čo funguje vo 
vzdelávaní migrantov? Hodnotenie dôkazov a možností politiky) vyhotovenej pre tematické 
hodnotenie OECD vzdelávania migrantov:

www.olis.oecd.org/olis/2009doc.nsf/NEWRMSFREDAT/NT00000B0A/$FILE/JT03259280.PDF 

Where Immigrant Students Succeed: A Comparative Review of Performance and Engagement in 
PISA 2003 (Kde sú úspešní študenti z radov prisťahovalcov: Porovnávacie hodnotenie výsledkov 
a angažovanosti v programe PISA 2003, ktorú pripravila OECD:

www.oecd.org/dataoecd/2/38/36664934.pdf

http://www.efms.uni-bamberg.de/pdf/NESEducationIntegrationMigrants.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/ressources/eurydice/pdf/0_integral/045EN.pdf
http://www.olis.oecd.org/olis/2009doc.nsf/NEWRMSFREDAT/NT00000B0A/$FILE/JT03259280.PDF
http://www.oecd.org/dataoecd/2/38/36664934.pdf
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Akú úlohu zohrávajú tvorcovia politík v oblasti vzdelávania, 
integrácie a v ďalších oblastiach politiky?

Zlepšenie úrovne dosiahnutého vzdelania prvej a druhej generácie je cieľom mnohých 
ministerstiev a úrovní verejnej správy. Väčšina faktorov znevýhodnenia, ktorým čelia žiaci 
s prisťahovaleckým pôvodom v školskom systéme a pri prechode na trh práce, spadá do 
kompetencie vzdelávacej politiky. 

Ministerstvá školstva preberajú vedenie pri rozhodovaní medzi nediferencovaným 
prístupom alebo cieleným prístupom. Tieto prístupy môžu následne uľahčiť horizontálnu 
koordináciu a medziodborové projekty s inými ministerstvami vrátane projektov, ktoré sa 
venujú integrácii. Cielené programy pre mládež prijaté v rámci ministerstiev zodpovedných 
za oblasť prisťahovalectva alebo integráciu môžu stavať na odborných poznatkoch, zásadách 
a normách stanovených v politike vzdelávania. V prípade špecifických otázok sa môžu prizvať 
iné ministerstvá: ministerstvá výstavby a rozvoja miest v prípade segregácie v školách, 
ministerstvá rodiny a sociálnych vecí v prípade predškolskej výchovy alebo ministerstvá 
práce a rovnakých príležitostí, ktoré pracujú na programoch integrácie na trhu práce. 
Vertikálne koordinačné orgány sú rovnako dôležité pre budovanie operačných partnerstiev 
na realizáciu týchto cieľov politiky na príslušnej úrovni riadenia. Tieto orgány sa môžu tiež 
využiť na rozvoj strategických partnerstiev, napríklad pre miestne iniciatívy na získanie 
vplyvu a pozornosti zo strany zúčastnených strán alebo investorov na vyššej úrovni.

Širšie spoločenské podmienky regulované jednotlivými politikami v takých oblastiach ako 
prisťahovalectvo, bývanie, sociálne veci a zamestnanosť môžu buď uľahčovať efektívnu 
politiku v oblasti vzdelávania, alebo byť na prekážku. 

Prístup k základnému a stredoškolskému vzdelaniu pre všetkých

Väčšina členských štátov rozširuje právo na vzdelanie pre všetky deti, ktoré sú  vo veku  
základnej a strednej školy bez ohľadu na ich právne postavenie alebo dĺžku pobytu. Toto 
právo je vyjadrené vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv OSN a Dohovore OSN o právach 
dieťaťa. Len veľmi malý počet štátov nemá ochranné opatrenia, na základe ktorých sú školy 
povinné zapísať deti, ktorých postavenie je nevysporiadané, alebo ktoré iba očakávajú 
udelenie pobytu alebo zostávajú v krajine krátku dobu. Môžu sa napríklad preskúmať 
opatrenia pri prijímaní žiadateľov o azyl, aby sa zabezpečilo riadne posúdenie potrieb 
a zapísanie detí žiadateľov o azyl čo najskôr po príchode alebo podaní žiadosti. 

Prípadná segregácia v školách je čiastočne produktom segregácie v bývaní. Prisťahovalci 
s nízkym sociálno-ekonomickým postavením by mohli byť vytláčaní zo (alebo v prípade 
diskriminácie, by sa im mohlo brániť prístupu do) štvrtí s kvalitnými školami, zatiaľ čo 
domáce rodiny by sa mohli sťahovať preč zo štvrtí s rastúcim počtom prisťahovalcov (tzv. 
„útek bielych“). Niektorí žiaci sa dokázali dostať na kvalitné školy, ktoré sú mimo ich štvrte, 
prostredníctvom programov „výberu školy“, ktoré rodičom poskytujú väčšiu možnosť 
výberu školy, ktorú ich deti budú navštevovať. Mnohé z týchto programov „výberu školy“ 
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nebudú vhodné pre rodiny s prisťahovaleckým pôvodom alebo nižším sociálno-ekono-
mickým postavením. Zistilo sa, že domáce rodiny častejšie využívajú výber školy a vyhýbajú 
sa školám s vysokou koncentráciou prisťahovalcov. OECD navrhuje, aby sa v prípade 
programov „výberu školy“ mohli používať jednoduché mechanizmy vo forme lotérie, aby 
sa minimalizovala možnosť, že prisťahovalci zostanú „znevýhodnení ako outsideri“. 

Jednou stratégiou je prerušiť väzbu medzi zoskupovaním prisťahovalcov a slabými 
študijnými výsledkami a zamerať sa na zlepšovanie kvality škôl a vyučovania škôl s vysokým 
podielom prisťahovalcov.

Kvalitou v multietnických školách (QUIMS) vo Švajčiarsku sa zvyšuje úroveň vzdelávania 
a zabezpečenie kvality v prípade škôl s podielom 40 % alebo viac žiakov z prisťahova-
leckých rodín s cieľom pritiahnuť viac domácich švajčiarskych žiakov a žiakov zo strednej 
triedy. Tieto školy využívajú dodatočné zdroje a profesionálnu podporu v konkrétnych 
oblastiach, ako sú jazykové vzdelávanie, hodnotenie potrieb pre stálu podporu a otvorený 
nediskriminačný celoškolský étos. 

www.quims.ch 

Ďalšou stratégiou je zmiešať školy s prevažne domácimi žiakmi so školami, kde prevažujú 
žiaci s prisťahovaleckým pôvodom. Napríklad školy s prevažne domácimi žiakmi ponúkajú 
finančné stimuly, aby pritiahli migrantov. Niektoré výhody môže priniesť rozvoj silných 
partnerstiev v oblasti školských a mimoškolských aktivít medzi blízkymi školami s pomerne 
vysokým stavom domácich žiakov alebo žiakov s prisťahovaleckým pôvodom. 

Kodanský model integrácie z roku 2006 ponúka spôsob ako obmedziť segregáciu v školách 
s prisťahovaleckými žiakmi i domácimi žiakmi. Najmä školy so žiakmi s prisťahovaleckým 
pôvodom by mali využívať rôzne informačné stratégie na vzbudenie záujmu etnických 
dánskych rodín, zatiaľ čo školy so žiakmi prevažne z etnických dánskych rodín by mali 
zamestnávať odborníkov na integráciu a prekladateľov v oblasti rodného jazyka, aby pritiahli 
rodiny prisťahovalcov. Je potrebné pripomenúť, že približne 15 % rozdielov v študijných 
výsledkoch žiakov z prisťahovaleckých rodín a domácich žiakov sa pripisuje koncentrácii 
prisťahovalcov a vzdelanostnej úrovni rodičov. 

www.kk.dk 

http://www.quims.ch
http://www.kk.dk/
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Odstraňovanie predsudkov pri výbere a zaraďovaní do skupín  
v školskom systéme 

Zoskupovanie (koncentrácia) prisťahovalcov môže byť výsledkom vžitých predsudkov vo 
vzdelávacom systéme. Bežnou praxou vo vzdelávaní je najskôr zaraďovanie a rozdeľovanie 
žiakov do skupín na základe „lepších“ alebo „horších“ schopností. Z výskumu však vyplýva, 
že ak dieťa pochádza z rodiny s nižším sociálno-ekonomickým postavením alebo z rodiny 
prisťahovalcov, častejšie býva zaradené do skupiny s horšími schopnosťami ako jeho 
rovesník s podobným ohodnotením v normalizovanej skúške. To znevýhodňovanie sa 
vysvetľuje zaujatosťou, napríklad to môžu byť subjektívne odporúčania učiteľov, zaradenie 
do skupiny v ranom veku, veľké množstvo rôznych typov škôl a prípadné nesprávne 
zaradenie študentov s prisťahovaleckým pôvodom alebo pochádzajúcim z etnických 
menšín ako študentov „s osobitnými potrebami“. 

V mnohých členských štátoch EÚ sa nedávno začali reformy vzdelávania. Načasovanie 
výberu do skupín podľa schopností sa môže urobiť pomerne neskoro, aby mladí ľudia 
mali dostatok času na prekonanie nerovnakej východiskovej pozície. Rôzne typy škôl 
možno spojiť do jednej, takže žiaci v rovnakom veku môžu ťažiť z náročného kvalitného 
učebného plánu. Hodnotenie sa potom môže zakladať na objektívnejších kritériách, aby 
sa minimalizoval vplyv stereotypizácie a negatívneho vnímania. Špecialisti, ktorí hodnotia 
„osobitné potreby“ môžu byť vyškolení, aby rozpoznali jazykové problémy, kultúrne 
odlišné správanie a negatívne stereotypy v prípade žiakov z prisťahovaleckých rodín. 
Koncepcia „základnej školy s najvyššou triedou“ umožňuje motivovaným deťom, aby mohli 
navštevovať ďalší ročník základnej školy, čo im umožní zvládnuť prijímacie skúšky, aby sa 
dostali na prestížnejšiu vzdelávaciu dráhu. Ešte je príliš skoro na posúdenie úspešnosti 
týchto rôznych sľubných snáh na zabezpečenie presnejších hodnotení a vhodnejších 
vzdelávacích dráh.

Žiaci s prisťahovaleckým pôvodom bývajú úspešnejší v školských systémoch s menším 
počtom typov škôl, neskorším zaraďovaním do skupín podľa schopností a objektívnym 
hodnotením vrátane prípadov s osobitnými potrebami.

Presné posúdenie predchádzajúceho vzdelania dosiahnutého  
v zahraničí u čerstvých prisťahovalcov 

Je potrebné, aby vzdelávacie inštitúcie náležite posúdili predchádzajúcu úroveň výučby 
v krajine pôvodu nových žiakov. V jednotlivých prípadoch môžu tieto orgány ponechať 
hodnotenie na zamestnancov školy. Školy často nedokážu určiť alebo im chýbajú zdroje 
na to, aby vedeli určiť objem poskytnutého vzdelania a rovnocennosť školského systému 
v krajine pôvodu v porovnaní s hostiteľskou krajinou. Okrem toho, ak sa toto hodnotenie 
neuskutoční buď úplne, alebo čiastočne v materinskom jazyku žiakov, je pravdepodobnejšie, 
že žiaci budú zaradení do nižšej triedy, ako je ich veková skupina, čo má negatívny vplyv na 
ich vzdelávanie a sociálny rozvoj. Nedostatok jednotných kritérií môže viesť k nejednotnému 
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uplatňovaniu v celej krajine. Ak sa zaradenie študenta nebude prehodnocovať, môže sa 
stať, že nesprávne určenie úrovne alebo zaradenie do ročníka a z toho vyplývajúci nesúlad 
pomoci pre nových študentov, zostane bez povšimnutia. 

Orgány by mali stanoviť kritériá, ktoré sa budú uplatňovať jednotne na základe aktuálnych 
informácií o krajine pôvodu, s cieľom posúdiť predchádzajúce štúdium. Zároveň sa môžu 
použiť nástroje na hodnotenie úrovne znalostí jazyka študentov, v ktorom prebieha výučba, 
aby sa mohli pripraviť vhodné programy jazykovej podpory. Nedávno zavedené opatrenia 
na posudzovanie predchádzajúceho štúdia sa v mnohých krajinách často dostatočne 
nevyužívajú, pretože prisťahovalci a správne orgány, ktoré tieto opatrenie poskytujú, sú 
o ich nedostatočne informovaní.

Posudzovanie úrovne dosiahnutého vzdelania v zahraničí pred zápisom do riadnej povinnej 
školskej dochádzky sa na základe externých kritérií uskutočňuje v Belgicku, Luxembursku, 
Maďarsku, na Malte, v Portugalsku a Rumunsku. 

V Belgicku žiadatelia o azyl alebo utečenci, ktorí nemôžu poskytnúť potrebné podklady pre 
postupy týkajúce sa uznania zahraničných diplomov alebo osvedčení o základnom alebo 
stredoškolskom vzdelaní, môžu poskytnúť čestné vyhlásenie. 

Vo Francúzsku posudzovanie úrovne vzdelania a jazykových znalostí uskutočňuje po príchode 
špecializovaný útvar ministerstva národného školstva v jazyku, ktorému študent rozumie. 

Noví žiaci, najmä tí, ktorí neovládajú jazyk, využívajú usmerňovacie programy, ktoré slúžia 
na pomoc pri prekonávaní počiatočných prekážok spojených s prerušením ich vzdelávania 
a podmienkami bývania ich rodín. Konečným cieľom je pomôcť každému žiakovi prekonať 
prechodné obdobie bez problémov a čo najrýchlejšie. Tieto programy sú intenzívne, často 
obmedzené na niekoľko mesiacov a riadia sa presným učebným plánom o krajine a jej 
školskom systéme. Rada Európy odporúča, aby školské orgány zvážili alternatívu umožniť 
novým študentom, pokým sa zorientujú v oblasti vzdelávania, absolvovať časť svojho 
štúdia v ich materinskom jazyku. Ďalším rozvíjaním kognitívnych a vzdelávacích zručností 
potrebných pre úspešné štúdium v jazyku, v ktorom prebieha výučba, sa zabráni, aby deti 
prechádzajúce z jedného školského systému do druhého zaostávali za svojimi domácimi 
spolužiakmi. 

Prísne jednotné kritériá pre hodnotenie predchádzajúceho vzdelania a usmerňovacích 
programov zabezpečia, aby noví žiaci vstupovali do školského systému na správnej úrovni.

*



140 Príručka o integrácii

Mladí prisťahovalci, vzdelávanie a trh práce

$

Z

V rámci projektu Starting Point, Bolton’s Gateway Refugee Project (Spojené kráľovstvo) sa 
novým študentom, ktorí nehovoria anglicky, poskytuje uvedenie do britského vzdelávacieho 
systému prebiehajúceho v anglickom jazyku. Deti sa zúčastňujú na programe Starting 
Point priemerne šesť týždňov. Cieľom programu je ponúknuť žiakom bezpečné, chránené 
prostredie. Zvýšenie sebadôvery, komunikačných schopností a zručností v rámci rôznych 
študijných skúseností im umožňuje lepšie prosperovať na tradičných školách. 

www.refugee-action.org.uk/ourwork/projects/Gateway.aspx 

Systematická priebežná podpora založená na potrebách detí 
s prisťahovaleckým pôvodom

Plynulé ovládanie vyučovacieho jazyka je pre študijné výsledky žiakov s prisťahovaleckým 
pôvodom rozhodujúce a patrí k hlavným prioritám tvorcov politiky v oblasti vzdelávania 
v prisťahovaleckých krajinách. Po počiatočnom období usadenia je financovanie 
systematickej priebežnej podpory vo všeobecnosti obmedzené na tzv. „ohrozených žiakov“. 
Zo štúdií o vplyve skúseností z oblasti migrácie na študijné výsledky vyplýva, že jednou 
z najväčších prekážok pre efektívne štúdium jazyka je dostupnosť podpory na všetkých 
úrovniach školy. Tieto dodatočné podporné opatrenia by mali byť dostupné pre rôzne 
vekové kategórie a úrovne vedomostí a mali by byť nad rámec jazykovej podpory, pretože 
prisťahovalci, ktorí hovoria rovnakým jazykom ako domáci žiaci, budú mať tiež prospech 
z opakovania učiva. 

Metódy, kvalita a úroveň realizácie ďalšej podpory sa výrazne líšia v jednotlivých členských 
štátoch a niekedy aj v rámci členských štátov EÚ. Niektoré školy sa rozhodli pre „integrovaný 
model“. Potom, ako sa noví žiaci zaradia do správneho ročníka školskej dochádzky a ukončia 
usmerňovací program, vstúpia priamo do tradičného vzdelávania. Prehlbovanie jazykových 
znalostí v bežnej triede je doplnené o ďalšiu systematickú jazykovú podporu buď po škole 
alebo počas bežného vyučovania. K nej patria „pull-out programy“, v rámci ktorých sa 
študentom poskytuje niekoľko hodín výučby mimo bežného vyučovania. Ostatné školy sa 
pridržiavajú „modelu oddelených tried“. Potom, ako sa noví žiaci zorientujú, sú zaradení do 
oddelených tried prispôsobených ich konkrétnym potrebám. Predtým, ako budú presunutí 
do tradičného vzdelávania, musia dosiahnuť určitú úroveň jazykových znalostí. Konečným 
cieľom oboch modelov je, že integrované vzdelávanie má byť prostriedkom umožnenia 
vytvárania sociálnych väzieb a zlepšovania výsledkov všetkých žiakov v tradičných triedach. 

Priebežná podpora pomáha žiakom s prisťahovaleckým pôvodom, aby čo najskôr dosiahli 
rovnakú úroveň znalostí ako ostatní a aby prechodné obdobie bolo čo najkratšie. V týchto 
kurzoch využívajú dobre zavedené a pravidelne hodnotené kritériá kvality pre štúdium druhého 
jazyka a medzi učiteľmi prebieha úzka spolupráca na obsahu integrovaného vzdelávania.

*
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Primeranosť a štruktúru týchto dvoch modelov treba ešte ďalej hodnotiť a prediskutovať. 
Napríklad OECD pripomína, že pre deti s prisťahovaleckým pôvodom nie je ani potrebné, 
ani výhodné, aby dokonale ovládali vyučovací jazyk predtým, než nastúpia do bežnej triedy. 
Jazykový a kognitívny rozvoj prebieha spoločne, čo znamená, že žiaci s prisťahovaleckým 
pôvodom sa jazyk lepšie naučia v účelnom, praktickom a interaktívnom prostredí.

Z toho vyplýva, že v rámci štúdia druhého jazyka by sa malo integrovať obsahové 
vzdelávanie zodpovedajúce lekciám tradičného učebného plánu. Medzi najúspešnejšie 
programy patria:

systematicky vysoké kritériá a požiadavky na štúdium druhého jazyka;•	  

úzka spolupráca medzi učiteľmi nediferencovaných tried a učiteľmi jazykov;•	  

centrálne vypracované učebné materiály;•	  

opatrenia, ktoré vedú k väčšiemu počtu hodín (a nie k menšiemu) osobného vyučovania •	
pre zúčastnených nových žiakov; 

opatrenia na boj proti stigmatizácii účastníkov. •	

V krajinách s dobre zavedenými a jasne definovanými programami jazykovej podpory sú 
relatívne menšie rozdiely vo výsledkoch medzi žiakmi z prisťahovaleckých rodín a domácimi 
žiakmi alebo žiakmi z prisťahovaleckých rodín prvej generácie a druhej generácie.

Žiaci z prisťahovaleckých rodín vo Švédsku navštevujú kurz švédskeho jazyka, ktorý je ich 
druhým jazykom (Swedish-as-second-language, SSL), pokiaľ sa nenaučia ústne a písomne 
vyjadrovať zložité myšlienky. Učitelia SSL musia mať osvedčenie pre vyučovanie druhého 
jazyka a musia sa riadiť presným učebným plánom. Tieto dodatočné jazykové kurzy 
v integrovanom modeli obsahujú rovnakú látku a rovnaké požiadavky na vedomosti ako 
švédske tradičné kurzy a vedú k rovnakej kvalifikácii pomaturitného vzdelávania. 

www.sweden.gov.se/sb/d/2063 

Estónska nadácia pre integráciu poskytuje včasný, systematický viacjazyčný program „prehĺ   -
benia jazykových znalostí“ vypracovaný podľa podobných programov v Kanade a vo Fínsku. 
Absolventi mali vyššiu úroveň jazykových znalostí ako ich rovesníci, ktorí sa na tomto programe 
nezúčastnili, pričom si udržali porovnateľné výsledky v matematike a prírodných vedách, 
ako aj plynulé ovládanie materinského jazyka. Tieto úspechy a vysoká úroveň spokojnosti 
rodičov súviseli s dobrovoľným charakterom programu, úzkou spoluprácou medzi rodičmi 
a navrhovateľmi programu a trvalou podporou materinského jazyka a kultúrneho vzdelávania.

www.meis.ee/eng/immersion 

http://www.sweden.gov.se/sb/d/2063
http://www.meis.ee/eng/immersion
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Mechanizmy rozdeľovania zdrojov 

Dodatočné zdroje buď na individuálnej úrovni alebo úrovni školy sa prideľujú v súlade so 
zmenami v populácii s cieľom zabezpečiť dostatočnú podporu pre prechod nových žiakov 
do školského systému a pre trvale ústretové školské prostredie. Doplnkové financovanie 
vyžaduje nižšie náklady, než sú investície pre mesto, región alebo krajiny s populáciou 
študentov druhého jazyka. Školy nielenže získajú finančné prostriedky, ale môžu tiež 
investovať do rozvoja svojich odborných znalostí v oblasti integrácie a výučby druhého 
jazyka, ktoré sa neskôr môžu stať uznávanými a môžu sa odovzdávať školám na komunálnej, 
regionálnej alebo celoštátnej úrovni, ktoré majú menej skúseností.

Pri identifikácii škôl, ktoré to najviac potrebujú, musia tvorcovia politík určiť cieľovú 
skupinu v rámci mechanizmu rozdeľovania zdrojov (t. j. osoby narodené v zahraničí, osoby, 
ktorých rodným jazykom je iný jazyk, osoby s nízkym sociálno-ekonomickým postavením, 
znevýhodnené oblasti), rozdelenie finančných prostriedkov medzi jednotlivé úrovne 
vzdelávania a úroveň riadenia pre rozdeľovanie týchto finančných prostriedkov v rámci 
systému vzdelávania v krajine (t. j. komunálne, regionálne, celoštátne). 

Z grantu „Ethnic Minority Achievement Grant“ (EMAG) v Spojenom kráľovstve sa prideľujú 
finančné prostriedky ďalším podporným fondom na základe potrieb podľa počtu žiakov škôl zo 
skupín etnických menšín a študentov druhého jazyka, ktoré z celoštátneho hľadiska dosahujú 
horšie výsledky. Najnovšie hodnotenie ukázalo, že nastal posun v zameraní od jazykovej podpory 
smerom k horším študijným výsledkom stanovením jasných cieľov pre zmenšovanie rozdielov 
v študijných výsledkoch a zapojením miestnych orgánov, aby poskytli podporné stratégie. 

www.qca.org.uk/qca_7278.aspx 

V rámci projektu Prioritné oblasti vzdelávania (ZEP) vo Francúzsku sa na účely rozdeľovania 
verejných zdrojov na podporu rovnakých príležitostí pripravili v roku 1981 zmiešané 
geografické kritériá a kritériá podľa pôvodu. Napríklad jedno z uplatňovaných kritérií je 
podiel detí s aspoň jedným rodičom narodeným v zahraničí.

www.educationprioritaire.education.fr/ 

Školenie a nábor učiteľov pre triedy žiakov rôznych národností 

Odborníci v oblasti vzdelávania sa zhodujú, že učitelia sú najdôležitejším vstupom, ktorý 
vzdelávacie systémy môžu poskytnúť na zlepšenie študijných výsledkov žiakov, najmä 
žiakov z radov prisťahovalcov alebo zo znevýhodnených skupín. Stále však ide o skupiny, 
pri ktorých je najmenšia pravdepodobnosť, že sa im dostane kvalitná výučba. Z výskumu 
vyplýva, že tradičné nástroje na zlepšenie kvality učiteľov – znižovanie veľkosti triedy 
a prijímanie väčšieho počtu kvalitných učiteľov a asistentov – sú účinnejšie pre zlepšenie 

http://www.qca.org.uk/qca_7278.aspx
http://www.educationprioritaire.education.fr/
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študijných výsledkov žiakov s prisťahovaleckým pôvodom a znevýhodnených žiakov, než 
pre štandardnú skupinu žiakov. Čím sú mladší študenti, ktorí sa podieľajú na kvalitnej 
výučbe, tým väčší dosah to má na ich celkovú akademickú kariéru. 

Školy s rozmanitým národnostným zložením študentov, ktoré prijímajú kvalitnejších učiteľov 
a asistentov, môžu prijímať iniciatívy na podporu žiadostí od osôb prisťahovaleckého alebo 
menšinového pôvodu. Z niektorých dôkazov vyplýva pozitívny vplyv na výsledky žiakov 
z radov prisťahovalcov, pretože učitelia prisťahovaleckého alebo menšinového pôvodu sú 
náchylnejší k pozitívnejšiemu vnímaniu, očakávaniam v súvislosti so žiakmi z prisťahova-
leckých rodín a interakciám s nimi. Kvalitný učiteľ žiakov s prisťahovaleckým pôvodom sa 
vyznačuje celým radom charakteristických vlastností, čo znamená, že pôvod je dôležitý, ale 
nie jediným kritériom prijatia. Zvýšenie podielu učiteľov zamestnancov s prisťahovaleckým 
pôvodom je účinný, ale nedostatočne využívaný prostriedok na posilnenie medzikultúrnych 
kompetencií školy a vytvorenie vzťahu s miestnymi komunitami.

Medzi prípadné pozitívne opatrenia, ktoré školy môžu prijať, patrí umožnenie uznávania 
zahraničných pedagogických diplomov na základe napríklad poskytovania rekvalifikačných 
kurzov a informačných kampaní v spolupráci so vzdelávacími inštitúciami a inštitúciami 
vzdelávania učiteľov. 

Agentúra pre vzdelávanie a rozvoj škôl v Anglicku a Walese láka nových učiteľov 
s preukázateľne menšinovým pôvodom cielenou reklamou, poradenskými programami, 
grantmi na vzdelávanie a náborové ciele inštitútov vzdelávania učiteľov. 

www.tda.gov.uk/partners/recruiting/diversesociety.aspx?keywords=ethnic 

Ďalšou cielenou stratégiou pre zlepšenie kvality učiteľov je zavedenie povinnosti pre 
všetkých učiteľov získať základné zručnosti potrebné k výučbe triedy s kultúrne a jazykovo 
rozmanitými žiakmi. 

Prijímanie kvalitnejších učiteľov je jedným z najúčinnejších vkladov na zlepšenie úrovne 
študijných výsledkov, najmä v prípade žiakov s prisťahovaleckým pôvodom alebo zo 
znevýhodneného prostredia. Zvyšovaním počtu učiteľov s prisťahovaleckým pôvodom  
a/alebo s odbornou prípravou v oblasti multikultúrnej výchovy sa zlepšujú výsledky 
študentov, očakávania učiteľov a celková kvalita vzdelávacieho prostredia.

Jazyková výučba prebieha v každej bežnej triede bez ohľadu na to, či sa vyučuje literatúra, 
matematika alebo chémia. Pre vyučovanie v triede sú potrebné medzikultúrne znalosti, 
riadenie kultúrnych rozdielov v triede, zručnosti pri riešení konfliktov, diagnostické 
schopnosti na rozlíšenie jazykových problémov od študijných nedostatkov a zručnosti 
rozvíjať didaktické nástroje a stratégie vzdelávania. Učitelia, ktorí nie sú dobre pripravení 
alebo vyškolení na zvládnutie tried so žiakmi rozmanitého pôvodu, môžu menej priaznivo 
vnímať deti s odlišnými rasovým, etnickým, náboženským alebo sociálnym pozadím a mať 
nižšie očakávania, čo môže brzdiť ich študijné výsledky a sebadôveru. 

*

http://www.tda.gov.uk/partners/recruiting/diversesociety.aspx?keywords=ethnic
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Belgicko, Fínsko, Holandsko, Nórsko, Portugalsko a Spojené kráľovstvo napríklad špecifikovali, 
aké medzikultúrne znalosti musia učitelia nadobudnúť v rámci svojho školenia. Patrí 
k nim znalosť situácie žiakov z odlišného kultúrneho prostredia, vnímanie týchto žiakov  
a schopnosť riešiť vzťahy medzi žiakmi z odlišného kultúrneho prostredia.

Inštitúty pre vzdelávanie učiteľov a motivačné školenie popri zamestnaní sú rozhodujúce 
pre vybavenie budúcich a súčasných učiteľov rôznymi nástrojmi profesionálneho rozvoja, 
ako napríklad usmernenia na základe osvedčených postupov pre jazykovú podporu 
a vyučovanie druhého jazyka. Univerzity a centrá excelentnosti v oblasti medzikultúrneho 
vzdelávania a štúdia druhého jazyka môžu pripravovať kvalitné všeobecné učebné plány, 
vzdelávacie moduly a vykonávacie smernice pre pedagógov a tvorcov politík. Tieto 
školenia môže mať pozitívny vedľajší účinok na zvyšovanie informovanosti učiteľov o ich 
potenciálnych, aj keď neúmyselných, nižších očakávaniach, čo vedie k zmene správania. 

V rámci britského pilotného programu s názvom „Zlepšovanie výsledkov bilingválnych 
žiakov na základných školách“ sa poskytli materiály v oblasti profesijného rozvoja 
a osvedčených postupov na zvyšovanie odborných znalostí a dôvery učiteľov základných 
škôl. V roku 2006 sa program stal štátnou stratégiou, keď z hodnotení vyplynulo, že v školách, 
ktoré sa zúčastnili na programe, sa zvýšilo očakávanie žiakov a účasť na vyučovaní a znalosti 
angličtiny výrazne prevyšovali úroveň v podobných školách, ktoré sa na ňom nezúčastnili.

www.dcsf.gov.uk/research/data/uploadfiles/RR758.pdf 

Uprednostňovanie zavádzania medzikultúrnej výchovy 

Úspešnosť prístupu spočívajúcom v rozvoji medzikultúrnych znalostí na zvýšenie kvality 
učiteľov a škôl sa nedá dosiahnuť bez zmien v ich inštitúcii. Schopnosť jednotlivého učiteľa 
uplatniť zručnosti a materiály získané v odbornej príprave závisí od úrovne angažovanosti celej 
školy vo veci medzikultúrneho vzdelávania. Napríklad žiaci, ktorí sa zúčastnili na prieskume 
vzdelávacích inštitúcií v Katalánsku (Španielsko), Holandsku a Švédsku, uviedli, že multikultúrnu 
výchovu je potrebné vo väčšej miere uprednostňovať nielen v kurzoch, ale aj v praxi. 

Je potrebné, aby školské správy previedli do praxe rozsiahlu verejnú diskusiu o dôležitosti 
medzikultúrneho vzdelávania. K tomu patria moduly alebo predmety v oblasti medzikul-
túrneho vzdelávania a občianstva, multietnické zastúpenie v učebných materiáloch 
a rôznorodejšie mimoškolské aktivity. Z „Európskej konferencie o aktívnej účasti mládeže 
z etnických menšín v spoločnosti“, ktorú organizovala dánska vláda v roku 2006 vzišiel návrh, 
že by sa mohli zriadiť špecializované centrá na poskytovanie školení o riešení konfliktov, 
komunikačných zručnostiach a medzikultúrnych poradenských programoch na podporu 
mladých ľudí a zvýšenie motivácie a zlepšenie študijných výsledkov.

http://www.dcsf.gov.uk/research/data/uploadfiles/RR758.pdf
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Zavedením multikultúrnej výchovy do učebného plánu, učebných materiálov a mimoškolských 
aktivít sa zvyšuje povedomie domácich žiakov a dôvera žiakov z rodín prisťahovalcov. 

Od roku 2004 je „Rozmanitosť a multikulturalizmus“ povinným predmetom v britských 
školách pre žiakov vo veku 11 až 19 rokov a žiaci sú z neho skúšaní. Predmet pokrýva otázky 
týkajúce sa rozmanitej spoločnosti vrátane etnických a náboženských komunít a ich kultúr, 
meniacich sa modelov internej a externej migrácie a politických a ekonomických príčin 
migrácie doma i v zahraničí.

http://curriculum.qca.org.uk/index.aspx 

V Českej republike sa na jednotlivých školách monitoruje realizácia multikultúrneho 
prístupu. Inšpektori kontrolujú, či sa riaditeľ školy, učitelia a ďalší zamestnanci školy riadia 
usmerneniami v smernici z Ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy na boj proti 
rasizmu, xenofóbii a netolerancii v mravnom základe školy. 

www.msmt.cz 

6.2 Investovanie do žiakov

Tvorcovia politiky v oblasti vzdelávania majú záujem na zvyšovaní dostupnosti a dôslednosti 
predškolskej výchovy a starostlivosti o deti pre všetkých svojich obyvateľov. Vzdelávanie 
v ranom veku poskytuje najlepšie možnosti pre rozvoj malých detí. U detí, ktoré navštevujú 
kvalitné predškolské zariadenia a škôlky, sa lepšie rozvíjajú zručnosti v oblasti logického 
myslenia a riešenia problémov, sú družnejšie a ohľaduplnejšie k ostatným, majú vyššiu 
sebaúctu a sú lepšie pripravené na efektívny prechod do základnej školy. Výhody vzdelávania 
v ranom veku sa ďalej akumulujú v priebehu základného a stredoškolského vzdelávania 
a uľahčujú prechod do ďalšieho vzdelávania a na trh práce. Matky, ktoré umiestnia svoje 
deti do predškolských zariadení a škôlok, získajú tiež viac času na to, aby sa mohli aktívnejšie 
zapojiť do spoločnosti a na trh práce.

Medzinárodný výskum potvrdzuje, že predškolská výchova pomáha napredovať v škole 
deťom zo sociálno-ekonomicky znevýhodnených rodín. Rovnako sa aj deti z rodín, kde 
sa hovorí cudzím jazykom, dostanú skoro a do častého kontaktu s vyučovacím jazykom 
hostiteľskej krajiny práve vo veku, keď sú najvnímavejšie k osvojeniu jazyka. 

V rodinách s nízkym príjmom, kde môžu mať prisťahovalci nadmerné zastúpenie, je menšia 
pravdepodobnosť, že sa deti budú v ranom veku zúčastňovať na starostlivosti a výchove. 
V prípade obmedzeného počtu miest alebo vysokých poplatkov všetci rodičia môžu čeliť 

*
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ťažkostiam v prístupe k starostlivosti o deti v ranom veku. Rodičia s nízkym príjmom a rodičia 
s prisťahovaleckým pôvodom môžu tiež mať nedostatočné informácie o existujúcich možnostiach, 
menšiu dôveru v cudzincov ako poskytovateľov starostlivosti o deti a môžu viac uprednostňovať 
pohodlie neformálnej domácej starostlivosti zo strany rodinných príslušníkov. Rodičia prisťahova-
leckého pôvodu využívajúci predškolské zariadenia a škôlky môžu pozorovať absenciu dialógu, 
porozumenia a empatie vo svojom vzťahu so zamestnancami, ak zamestnancom škôlky chýbajú 
medzikultúrne skúsenosti a čo je ešte dôležitejšie, schopnosť vyučovať jazyk hostiteľskej krajiny 
ako druhý jazyk. Okrem toho mnohé predškolské zariadenia nie sú schopné adekvátne posúdiť 
jazykové zručnosti detí prisťahovalcov, aby mohli zabezpečiť, že si jazykové znalosti budú osvojovať 
zodpovedajúcim spôsobom a aby sa im mohli zabezpečiť podporné programy (ak existujú). 

Kvalitné predškolské zariadenia a škôlky musia spĺňať potreby týchto jazykovo rozmanitých  
a sociálno-ekonomicky znevýhodnených rodín. Orgány môžu poskytovaním cielenej finančnej 
podpory alebo bezplatného prístupu k predškolským službám účinným spôsobom zabezpečiť 
účasť z rodín s nízkymi príjmami. Od učiteľov predškolskej výchovy sa môže vyžadovať, aby 
absolvovali odbornú prípravu v oblasti vyučovania druhého jazyka, čo môže byť spojené 
s novými postupmi prijímania do zamestnania, kde sa uprednostnia učitelia druhého jazyka 
a opatrovatelia cudzieho pôvodu a tí, ktorí absolvovali odbornú prípravu. Aby ich vyučovacie 
metódy a programy boli účinné, musia byť priamo porovnateľné s tými, ktoré sa používajú 
na základnej škole. Pre poskytovateľov vzdelávania a rodičov s prisťahovaleckým pôvodom sa 
môžu použiť informačné stratégie, aby sa navzájom informovali na jednej strane o výhodách 
vzdelávania v ranom veku a o konkrétnych potrebách a očakávaniach rodiny na strane druhej. 

Dánsko, Fínsko a Švédsko zabezpečili vysokú mieru účasti prisťahovalcov na základe vekovo 
integrovaného prístupu, v ktorom sa kombinujú rôzne programy vzdelávania a starostlivosti 
o deti v tom istom miestnom centre pre deti vo veku jedného až šesť rokov. 

Správa Eurydice z roku 2009 Early childhood education and care in Europe: tackling social 
and cultural inequalities (Správa vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve v Európe: 
riešenie sociálnych a kultúrnych nerovností) odporúča vytvorenie jednotného systému so 
zariadeniami pre všetky vekové skupiny od 0 do 6 rokov, kde sa všetci zamestnanci zúčastnia 
na kvalitnej výučbe v oblasti vzdelávacích a kultúrnych prístupov a vytváranie aktívnych 
partnerstiev s rodičmi zo znevýhodneného prostredia a s rozmanitým pôvodom:

http://eacea.ec.europa.eu/ressources/eurydice/pdf/0_integral/098EN.pdf 

Informovanie a partnerstvá s rodičmi zo znevýhodneného prostredia

Rodičia zohrávajú pri výchove svojich detí dôležitú úlohu – pri osvojovaní si jazyka, pomoci 
s domácimi úlohami a učením, usmernením pri voľbe povolania a očakávaniach a ako 
pozitívne vzory. Rodičia s nižším sociálno-ekonomickým postavením vrátane prisťahovalcov 

http://eacea.ec.europa.eu/ressources/eurydice/pdf/0_integral/098EN.pdf
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sa však spravidla v menšej miere podieľajú na školských aktivitách. Medzinárodné prieskumy 
potvrdzujú, že rodičia prisťahovaleckého pôvodu vkladajú veľké nádeje do vzdelania svojich 
detí, čelia však mnohým prekážkam, pokiaľ ide o účasť. Patria k nim obmedzené finančné 
zdroje a „znalecké“ vedomosti o vzdelávacom systéme, pocity, že sú nevítaní v neznámom 
prostredí školy, jazykové bariéry a rôzne kultúrne očakávania úlohy rodiny vo vzdelávacom 
procese. Školy môžu uľahčiť vzťah medzi rodičom a dieťaťom pomocou stratégií, ktoré 
slúžia nielen na rozvoj kompetencií rodičov, ale aj na podporu detí, ktoré sa môžu ocitnúť  
v úlohe tlmočníka alebo vysvetľovateľa medzi rodičmi a učiteľmi. 

Efektívnym informačným nástrojom je poskytovanie ľahko prístupných informácií 
v informačných balíkoch o školskom systéme krajiny a dostupnosti možností doplnkového 
vzdelávania a jazykových službách, ako napríklad preložených materiáloch a tlmočníkoch, 
ktoré sa poskytujú po príchode novým prisťahovalcom. Školy sa môžu tiež významne 
podieľať na usmerňovacích programov pre rodičov s prisťahovaleckým pôvodom, pokiaľ 
ide o zápis, usadenie, aktívnu účasť a prístup k informáciám o budúcich možnostiach výberu 
v rámci školského systému. Táto podpora môže pozostávať v administratívnej pomoci 
vrátane preložených informácií o vzdelávacom systéme pre rodičov a žiakov, prístupe 
k tlmočníkom, špecializovaným pracovníkom zaoberajúcimi sa potrebami žiakov s prisťa-
hovaleckým pôvodom a ich rodín, stretnutiach konkrétne vyhradených pre prisťahovalecké 
rodiny až po psychologicko-sociálnu pomoc. Bežne sa využívajú návštevy domácností a sú 
veľmi užitočnými nástrojmi na zapojenie rodín s deťmi zo znevýhodneného prostredia. 

Aktívne informačné stratégie pre rodičov s prisťahovaleckým pôvodom a znevýhodnených 
rodičov a dobrovoľné programy ďalšieho vzdelávania dospelých pre všetkých prispievajú 
k lepšej dochádzke, lepším študijným výsledkom a k väčšej účasti rodičov na školských 
podujatiach a aktivitách. 

V Írsku sú informácie o školskom systéme dostupné na webových stránkach ministerstva 
školstva a vedy v šiestich jazykoch. Informačnú brožúru v hlavných jazykoch prisťahovalcov 
pripravila aj Agentúra pre prijímanie a integráciu, ktorú môžu využiť rodičia žiadateľov  
o azyl a utečencov a maloletí bez sprievodu.

www.education.ie / www.ria.gov.ie

Od roku 1997 sa v rámci projektu AOE (Ausbildundsorientierte Elternarbeit) vo Frankfurte 
nad Mohanom vyškolilo 60 „mediátorov“ z prisťahovaleckých organizácií a škôl, ktorí viedli 
pracovné semináre na získanie prehľadu v 17 rôznych jazykoch pre 3 450 osôb len v roku 
2006 o nemeckom systéme vzdelávania a odbornej prípravy, ako aj o otázkach ako dyslexia, 
hyperaktivita, poradenské služby pre výber povolania a viacjazyčnosť.

www.stadt-frankfurt.de/amka 

*
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Vo Švédsku sa musí v prípade potreby zabezpečiť tlmočenie na osobitných úvodných 
stretnutiach s novými rodinami prisťahovalcov s cieľom vysvetliť práva a základné hodnoty 
súvisiace s predškolským a školským vzdelávaním. Rodičia majú nárok na tlmočenie, aby sa 
mohli dvakrát do roka zúčastniť na „dialógu o osobnom rozvoji“.

Medzinárodná iniciatíva „Home Instruction Programme for Preschool Youngsters“ si kladie 
za cieľ zvýšiť povedomie a kapacity rodičov zo znevýhodneného prostredia vrátane prisťa-
hovalcov a etnických menšín poskytovaním lektorov z ich komunít. Pravidelné hodnotenia 
v Nemecku a Holandsku ukázali, že sa výrazne zlepšili kognitívne schopnosti zúčastnených 
detí v porovnaní s ostatnými deťmi.

www.hippy.org.il 

Niektoré krajiny už experimentovali s dobrovoľnými programami ďalšieho vzdelávania 
dospelých, aby zistili, či spĺňajú potreby rodičov prisťahovaleckého pôvodu a prispievajú 
k premene školy na komunitné centrum spájajúce domáce a prisťahovalecké prostredie. 
Tieto programy známe tiež pod názvom „všestranná škola“, „komunitná škola“ alebo 
„škola s kompletnými službami“ sú založené na myšlienke podporovania účasti rodičov. Ak 
sa rodičom poskytne bezplatná výučba jazyka hostiteľského a domáceho štátu a služby, 
ako napríklad šport a prístup k internetu, môže to prispieť k zvýšeniu ich dôvery v školu 
a zvýšeniu ich očakávaní a podpory pre študijné výsledky ich dieťaťa. 

V rámci projektu „Rucksack“ úradu RAA Essen (Nemecko), v ktorom sa jazykové vzdelávanie 
kombinuje s inými vzdelávacími aktivitami v materských školách a základnom vzdelávaní, 
sa školia matky z radov migrantov, aby vedeli viesť miestne skupiny ďalších takýchto matiek, 
ktoré si rozvíjajú schopnosti pre poskytovanie pomoci svojmu dieťaťu (svojim deťom) 
s učením. Z kvalitatívneho hodnotenia projektu účastníkmi vyplýva, že projekt prispel 
k pozitívnym pretrvávajúcim zmenám vo vzťahoch medzi rodičmi a učiteľmi. 

www.essen.de/module/bildungsangebote/index.asp?version=integrationsatlas 

Projekt Mother Child Education poskytuje informácie rodičom tureckého pôvodu 
v Belgicku, Francúzsku, Holandsku, Nemecku a Švajčiarsku o systéme vzdelávania v ich 
krajine pobytu a pomáha im, najmä ženám, získať zručnosti a prostriedky, aby sa mohli 
zúčastňovať na miestnych spoločenských a vzdelávacích aktivitách. Mimovládna nadácia 
rovnakého mena (AÇEV) spolupracuje s miestnymi združeniami migrantov a ženskými 
združeniami, reprezentatívnymi poradnými orgánmi a tradičnými združeniami občianskej 
spoločnosti. Nadácia AÇEV dohliada a školí domácich inštruktorov, ktorí pripravujú 
podporné programy a kurzy v turečtine i v jazyku hostiteľskej krajiny. Z externého 
akademického hodnotenia porovnávajúceho rodiny, ktoré absolvovali školenie v rámci 
AÇEV a ktoré ho neabsolvovali, vyplynulo, že projekt prispel k zvýšeniu sebaúcty matiek 

http://www.hippy.org.il
http://www.essen.de/module/bildungsangebote/index.asp?version=integrationsatlas
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a ich záujmu o vzdelávanie. Projekt získal tiež priaznivé hodnotenie z hľadiska efektívnosti 
a účinnosti implementácie a šírenia.

www.acev.org/educationdetail.php?id=16&lang=en 

Vo Francúzsku sa v novembri 2008 začala na 61 základných a stredných školách nová experi-
mentálna aktivita „Ouvrir l’école aux parents pour réussir l’intégration“ a vyhodnotí sa v roku 
2009. Cieľom tejto dobrovoľnej iniciatívy je oboznámiť rodičov prvej alebo druhej generácie detí 
so školským systémom, jeho cieľmi a fungovaním tak, aby sa mohli lepšie zapájať a pomáhať 
deťom s ich školskými povinnosťami. Program ponúka aj dobrovoľné jazykové kurzy. 

www.education.gouv.fr/bo/2008/31/MENE0800648C.htm 

Výučba materinského jazyka 

Väčšina krajín ponúka určitú podporu materinského jazyka a vzdelávania v oblasti kultúry 
s rôznymi úrovňami zapojenia. Táto pomoc sa tradične opiera o „hypotézu vzájomnej 
závislosti“, že žiaci s prisťahovaleckým pôvodom nemôžu zvládnuť nový jazyk, pokým sa 
formálne nenaučia a kriticky neposudzujú jazyk, ktorý sa naučili ako prvý a ktorý môžu 
používať doma. Skúmaním literatúry OECD sa nedospelo k jasnému konsenzu, ktorý by 
podporil alebo odmietol hypotézu vzájomnej závislosti, čo môže vysvetľovať nejasnosti 
a spolitizovanie, ktoré sa môže objaviť okolo úlohy vyučovania materinského jazyka. 

Viacjazyčnosť sa stala prioritou pre tie rozvinuté krajiny, ktoré sa samé považujú za 
poznatkovo orientované, inovatívne a globálne prepojené spoločnosti. Ak žiaci vstupujú 
na trh práce s plynulým ovládaním druhého jazyka a materinského jazyka, vnášajú ľudský 
kapitál, ktorý cieľovej krajine prináša merateľné ekonomické a spoločensko-kultúrne 
výhody, najmä ak znalosť materinského jazyka je spojená so znalosťami a sieťami v ich 
krajinách pôvodu. 

Výučba materinského jazyka môže byť základným kameňom multikultúrneho vzdelávania 
školy a učebného plánu pre vyučovanie cudzieho jazyka. Žiaci prisťahovaleckého pôvodu si 
budú môcť udržiavať a rozvíjať túto formu ľudského kapitálu, o ktorú sa potom môžu podeliť 
so študentmi, ktorí nie sú prisťahovaleckého pôvodu a ktorí prejavia záujem. Domáci žiaci 
na týchto školách budú mať viac lepších príležitostí na štúdium cudzích jazykov a medzikul-
túrnych zručností pre prácu a život v rozmanitej spoločnosti a v zahraničí. Z hľadiska zdrojov 
môže byť pre každú školu príliš náročné zabezpečiť možnosti kvalitného dvojjazyčného 
vzdelávania pre rôzne jazykové skupiny žiakov navštevujúcich školu. Existujú však rôzne 
nákladovo efektívne možnosti vyučovania, ktoré sú dostupné pre všetkých žiakov s prisťa-
hovaleckým pôvodom alebo bez neho, ktorí majú záujem. Do učebného plánu vyučovania 
cudzích jazykov ponúkaných na základných a stredných školách sa môžu začleniť rozmanité 
programy, vrátane kurzov jazyka pre pokročilých. Ďalšou možnosťou je zapojiť do bežného 

http://www.acev.org/educationdetail.php?id=16&lang=en
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/31/MENE0800648C.htm
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vyučovania bilingválnych asistentov, aby príležitostne viedli hodiny cudzieho jazyka. Takéto 
konkrétne uplatňovanie prístupu školy k multikultúrnemu vzdelávaniu umožňuje prístup  
k lepšiemu vzdelávaniu a príležitostiam budovania sociálnych vzťahov.

Znalosť domovských jazykov a kultúr prispieva k ľudskému kapitálu prisťahovaleckej krajiny, 
ktorý môžu tvorcovia politiky maximalizovať v rámci svojich cieľov na zabezpečenie 
vzdelania a konkurencieschopnosti na trhu práce, ktoré budú na svetovej úrovni.

Program „Jazyková rôznorodosť v portugalskej škole“ podporuje multikultúrne a viacjazyčné 
kompetencie a bojuje proti segregácii poskytovaním dvojjazyčných pilotných škôl 
s vyučovaním kapverdskej kreolčiny a čínskej mandarínčiny, ktoré sú otvorené tak pre 
prisťahovalcov s týmto rodným jazykom, ako aj pre domácich portugalských žiakov. 

www.iltec.pt/projectos/em_curso/turmas_bilingues.html 

Kurzy materinského jazyka (a konkrétne učitelia materinského jazyka) môžu tiež zohrávať 
medzi rodinami a školami dôležitú sprostredkovateľskú úlohu. Zabezpečenie poskytovania 
týchto kurzov môže byť súčasťou aktívneho prístupu školy k rodičom s cieľom podnietiť 
prisťahovalecké rodiny a členov komunity. Školy môžu poskytnúť vzdelávacie zdroje 
a priestor alebo dotovať mimoškolské programy. 

Supplementary Schools Forum v Bristole (Veľká Británia) tvorí 25 dobrovoľných škôl s účasťou 
komunít poskytujúcich doučovanie domovských jazykov a kultúry, ako aj bežné predmety, 
napríklad angličtinu. Z hodnotenia v roku 2005 vyplynulo, že pozitívny vplyv, ktorý tieto 
školy majú na študijné výsledky, sebaúctu a identitu by sa dal podporiť prostredníctvom 
mestskej platformy pre najlepšie postupy. Fórum vyzýva k väčšej výmene skúseností  
a partnerstvu medzi usadenými a novovzniknutými komunitami a tradičnými školami.

www.bristol.gov.uk/ccm/navigation/community-and-living/equality-and-diversity 

Vo Švédsku má žiak, ktorý sa zúčastňuje na povinnom vzdelávaní a vyššom stredoškolskom 
vzdelávaní, právo na výučbu materinského jazyka, ak: jeden alebo obaja rodičia/opatrovníci majú 
iný materinský jazyk ako švédčinu, jazyk predstavuje každodennú formu komunikácie žiaka, 
žiak už má základné znalosti jazyka a je ochotný sa zúčastňovať na výučbe. Výučba sa realizuje, 
keď sa vytvorí skupina piatich žiakov s učiteľom, čo je bežné v školách s vysokým podielom 
žiakov z prisťahovaleckých rodín a v nezávislých školách s jazykovým zameraním. Z posledných 
výskumov vyplýva, že účasť na jazykových kurzoch materinského jazyka môže mať pozitívny 
vplyv na klasifikáciu dieťaťa a pocit identity a spolupatričnosti. Prispieva tiež k väčšiemu záujmu 
rodičov o školské vzdelávanie, aj keď s prihliadnutím na úroveň ich príjmu a vzdelania.

http://eacea.ec.europa.eu/ressources/eurydice/eurybase/pdf/section/SE_EN_C10_7.pdf

*
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Zabezpečenie pozitívnych vzorov a mentorov pre žiakov z rodín 
prisťahovalcov 

Mentori môžu zohrať významnú úlohu pri vedení a usmerňovaní mladých ľudí počas vzdelávania. 
Mladí profesionáli s prisťahovaleckým pôvodom by sa mohli zapojiť (na platenej alebo dobrovoľnej 
báze) ako asistenti učiteľov s cieľom poskytnúť ďalšiu podporu žiakom z rodín prisťahovalcov. 
Tým by sa zabezpečila pre týchto žiakov nielen akademická podpora, ale aj pozitívne vzory. Môže 
to byť obzvlášť prínosné v prípadoch, keď sa etnické komunity rozdeľujú do dvoch odlišných 
skupín – nižšej vrstvy a novovznikajúcej vyššej strednej triedy. Prosperujúci mentori môžu byť 
inšpiráciou pre kolegov študentov s horšími akademickými výsledkami a môžu ich usmerňovať. 

Mentorovaním sa zvyšuje dôvera žiakov z rodín prisťahovalcov a budujú vzťahy s pozitívnymi 
vzormi z novovznikajúcich elitných skupín s prisťahovaleckým pôvodom. 

Inštitút pre multikultúrny rozvoj (FORUM) a de Baak (Vzdelávací inštitút zamestnávateľskej 
organizácie zamestnávateľov VNO-NCW) umožňujú osobné vedenie vysoko vzdelaných 
mladých ľudí s prisťahovaleckým pôvodom v poslednej fáze ich štúdia. Mentor poskytuje 
pomoc pri budovaní ich osobných kompetencií a vodcovských schopností.

www.forum.nl/wereldstalent/organisaties.html 

Podpora mimoškolských aktivít na zlepšenie študijných výsledkov  
a budovanie vzťahov

Rekreačné aktivity, napríklad športové podujatia a letné tábory, môžu napomáhať komunikácii 
medzi deťmi z rodín prisťahovalcov a domácimi deťmi a vzájomnej komunikácii v rámci týchto 
skupín. Je možné vyzvať rodičov týchto detí k účasti a, ak je to možné, môžu pomáhať pri ich 
organizovaní. Podujatia sa môžu organizovať v spolupráci s prisťahovaleckými organizáciami. 

Mimoškolské aktivity pomáhajú budovať vzťahy medzi zúčastnenými žiakmi z rodín prisťaho-
valcov a domácimi žiakmi a usporiadateľskými školami, rodičmi a združeniami prisťahovalcov. 

Nadácia Jacobs Foundation vo Švajčiarsku podporuje letné tábory pre študujúcich 
druhý jazyk, ktorí pochádzajú z prisťahovaleckých rodín. Testujú sa rôzne metodiky, ako 
napríklad vyučovanie formou scénok a výsledky účastníkov a kontrolnej skupiny sa časom 
vyhodnocujú s cieľom vylepšiť poznatky a šírenie úspešných prístupov.

www.jacobsfoundation.org 

Od roku 1991 sa vo Francúzsku v rámci programu „École ouverte“ vždy v stredu a v sobotu 
a počas letných a zimných prázdnin otvárajú základné a stredné školy pre širokú škálu 

*

*
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kultúrnych a rekreačných aktivít, výučbu cudzích jazykov a iné vzdelávacie aktivity. 
Program je otvorený pre všetkých žiakov, ktorí žijú v znevýhodnených mestských oblastiach 
a pochádzajú zo znevýhodneného ekonomického a kultúrneho prostredia vrátane nových 
žiakov z prisťahovaleckých rodín. Z kvalitatívnych hodnotení vyplýva, že program je účinným 
prostriedkom v boji proti konfliktom v obytných štvrtiach a pri zlepšovaní sociálnej integrácie, 
školského prostredia a vzťahov medzi učiteľmi, rodičmi a miestnymi komunitami. 

http://eduscol.education.fr/D0116/accueil.htm 

Ministerstvo národného školstva, tiež vo Francúzsku, zriadilo od septembra 2008 dobrovoľné 
„školské poradenstvo“ na základnej škole a prvých štyroch rokoch strednej školy. Počas 
dvoch hodín dozoru po vyučovaní môžu učitelia pomôcť študentom s domácimi úlohami 
a poskytujú sa dodatočné vyučovacie hodiny alebo športové, kultúrne a umelecké aktivity.

www.education.gouv.fr/cid5677/accompagnement-educatif.html 

6.3 Uľahčenie prechodu na vyššie vzdelanie a na pracovný trh

V rámci EÚ sa vysokoškolské vzdelávanie uznáva ako zásadná stratégia pre podporu 
inovácií, produktivitu a rast v znalostnej spoločnosti. Podiel mladých prisťahovalcov, ktorí 
ukončia vysokoškolské vzdelávanie sa v rámci prisťahovaleckých komunít výrazne líši. 
K týmto rozdielom môže dochádzať, ak mladí ľudia prerušili svoje štúdium (ako tomu býva 
v prípade väčšiny žiadateľov o azyl a utečencov) a/alebo pochádzajú z krajín, kde má menej 
ľudí prístup k vzdelávaniu a v dôsledku toho nemajú akademickú kvalifikáciu pre vstup do 
systému vysokoškolského vzdelávania. Rozdiely rovnako odrážajú hodnotu, ktorú rodičia   
prikladajú k  ich vyššiemu vzdelaniu.

Vláda, vzdelávacie inštitúcie, organizácie občianskej spoločnosti, nadácie a súkromné 
spoločnosti môžu zvýšiť počet štipendií a programov, ktoré poskytujú talentovaným 
mladým ľuďom s prisťahovaleckým pôvodom (a ich rodičom).

Vo Francúzsku boli vypracované rôzne programy na podporu rozmanitosti v centrách 
excelentnosti v oblasti vysokoškolského vzdelávania. Inštitút pre štúdium politických vied 
„Sciences-Po“ prijal na základe prispôsobeného prijímacieho konania stovky študentov (dve 
tretiny z nich majú rodiča narodeného v cudzine). Trojročný program odborného vedenia 
„Une grande école? Pourquoi pas moi?“, ktorý začala škola podnikania a manažmentu ESSEC, 
prijalo tridsať elitných škôl, ktoré navštevuje celkovo 3 000 študentov. Podobná podpora na 
individuálnej úrovni bola poskytnutá v technických a manažérskych programoch veľkých 
francúzskych telekomunikačných spoločností prostredníctvom „Cercle Passeport Telecoms“. 

www.sciences-po.fr / www.pourquoipasmoi.essec.fr / www.passeport-telecoms.com 

http://eduscol.education.fr/D0116/accueil.htm
http://www.education.gouv.fr/cid5677/accompagnement-educatif.html
http://www.sciences-po.fr
http://www.pourquoipasmoi.essec.fr
http://www.passeport-telecoms.com
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Alternatívne vzdelávanie

Mladí ľudia, ktorí odmietli tradičné formy vzdelávania, potrebujú alternatívnu formu na 
rozvíjanie svojich schopností, ktoré sú podľa nich zaujímavé a dôležité. Vzdelávanie, ktoré 
zahŕňa moduly vychádzajúce z potrieb, je praktické a závislé na moderných technológiách, je 
pre mladých ľudí oveľa atraktívnejšie. Napríklad cieľom „škôl druhej šance“ je poskytovať nové 
príležitosti v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy mladým ľuďom, ktorým chýbajú zručnosti 
a kvalifikácia, aby sa mohli zúčastniť na ďalšom vzdelávaní alebo vstúpiť na trh práce. 

Odborné vzdelávanie a príprava

Súčasťou Lisabonskej agendy na roky 2000 – 2010, aby sa z EÚ stala najdynamickejšia 
a najkonkurencieschopnejšia ekonomika založená na poznatkoch, je zvýšiť počet mladých 
ľudí s ukončeným vyšším stredoškolským vzdelaním. Vyššie vzdelanie sa považuje za 
najvhodnejšiu cestu na získanie zručností potrebných pre znalostnú spoločnosť. Aj keď sa 
môžu vynaložiť všetky snahy na zabezpečenie, aby mladí prisťahovalci nadobudli schopnosti 
na úspešné ukončenie stredoškolského vzdelania, odborné vzdelávanie a príprava zostáva 
ako sekundárna voľba pre tých, ktorí aj napriek podpore pravdepodobne neukončia vyššie 
stredoškolské vzdelanie a opustia školu s veľmi obmedzenými vyhliadkami.

V ďalšom vzdelávaní a odbornej príprave majú prisťahovalci nízke zastúpenie a vysokú 
mieru predčasného ukončenia štúdia. Informačné programy poskytujúce informácie 
o kurzoch dostupných pre prisťahovalcov môžu byť neúčinné alebo nemusia existovať, 
kurzy môžu byť nevhodne prispôsobené odlišnej vzdelávacej, kultúrnej a/alebo jazykovej 
situácii prisťahovalcov. Kurzy možno nie sú zostavené dostatočne pružne, aby sa žiakom 
umožnilo zosúladiť si rodinné a pracovné povinnosti. Opatrenia na odstránenie týchto 
prekážok pomôžu motivovať mladých prisťahovalcov, aby pokračovali v ďalšom vzdelávaní 
a povzbudia tých, ktorí predčasne ukončili alebo prerušili štúdium, aby sa vrátili. 

Cieľom kampane dánskeho ministerstva pre integráciu „Potrebujeme všetkých mladých 
ľudí“ je podporiť mladých prisťahovalcov, aby vo väčšom počte začínali a dokončili odbornú 
prípravu. V rámci kampane sa vytvorila pracovná skupina, ktorá pomáha odborným školám 
pri presadzovaní iniciatív na zníženie miery neukončenej školskej dochádzky medzi prisťa-
hovalcami a podporuje osvedčené postupy. 

www.brugforalleunge.dk/fileadmin/bruger_upload/Billeder/Publikationer/English_
Summary_evaluation_BFAU_final-version.pdf 

Okrem toho dánska politika „Nová šanca pre všetkých“ je zameraná na integráciu nezamest-
naných z etnických menšín na pracovný trh. Patrí k tomu povinná účasť na všeobecnom 
alebo odbornom vzdelávaní pre všetkých mladých príjemcov peňažných dávok. Špeciálne 
programy pomáhajú mladým ľuďom do 25 rokov, ktorí neukončili program vzdelávania 

http://www.brugforalleunge.dk/fileadmin/bruger_upload/Billeder/Publikationer/English_Summary_evaluation_BFAU_final-version.pdf
http://www.brugforalleunge.dk/fileadmin/bruger_upload/Billeder/Publikationer/English_Summary_evaluation_BFAU_final-version.pdf
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mládeže. Programy poskytujú mladým ľuďom aj kvalifikácie potrebné na ukončenie 
odbornej prípravy.

www.nychance.dk 

V rámci projektu PALMS sa vytvorila 250-členná sieť odborníkov a sociálnych pracovníkov 
z talianskych komunálnych úradov, aby pripravili spôsoby integrácie a začlenenie na 
trh práce pre maloletých bez sprievodu, ktoré by ich oprávňovali, aby mohli požiadať 
o povolenie na pobyt po dosiahnutí veku 18 rokov. Boli individuálne koncipované spôsoby 
pre 260 maloletých bez sprievodu, pre 179 z nich sa zabezpečila stáž, pre 157 štipendium 
a pre 110 potrebné zamestnanie na konci prípravy.

www.comune.torino.it/stranieri-nomadi/min_stranieri/progetti/equal.htm 

Žiaci prvej a druhej generácie môžu čeliť väčšiemu znevýhodneniu ako ich domáci rovesníci 
pri získavaní svojho prvého zamestnania z dôvodu sociálno-ekonomického postavenia 
svojich rodín, slabších sociálnych sietí a nedostatočnej znalosti „zložitosti“ trhu práce. 
Okrem toho nemožno prehliadnuť diskriminačné postupy pri prijímaní do zamestnania. 

Podpora skorému vstupu na trh práce

V náborových konaniach zamestnávatelia obvykle kladú väčší dôraz na pracovné skúsenosti 
prisťahovalcov v danej krajine, než na predchádzajúce pracovné/študijné skúsenosti 
v zahraničí alebo osvedčenia o absolvovaní kurzov jazykov v hostiteľskej krajine. Zmluvy, 
v ktorých sa kombinujú pracovné a vzdelávacie príležitosti, umožňujú žiakom nadobudnúť 
rôzne pracovné, jazykové a iné dodatočné sociálne zručnosti a pomáhajú im uvedomiť si 
svoj vlastný potenciál a hodnotu svojej práce. Odporúča sa poskytovať školenia v oblasti 
povolania a jazykové školenia na pracovisku s cieľom zabezpečiť, aby sa jazyková výučba pre 
mladých prisťahovalcov v hostiteľskej krajine nestala nadmernou a neúčinnou. Programy na 
pracovisku môžu byť užitočné pre osoby s pracovnými/študijnými skúsenosťami v zahraničí, 
ktorí potrebujú dodatočné osvedčenie.

Vhodnou stratégiou na riešenie nezamestnanosti mladých ľudí je zvyšovať počet mladých 
prisťahovalcov v učňovskom pomere a iných programoch praxe. Na dôvažok k opatreniam 
na strane ponuky sú tiež potrebné stratégie na podnietenie mladých prisťahovalcov, aby sa 
vo väčšej miere zapájali do odbornej prípravy. Úspech programov učňovského typu závisí od 
kvality spolupráce s podnikmi, ktoré ponúkajú pracovné miesta. Orgány môžu preverovať 
pracovné možnosti alebo možnosti praxe a potvrdiť potrebnú základnú jazykovú úroveň 
a schopnosti potrebné pre výkon danej funkcie. Môžu tiež zasiahnuť, aby zabezpečili 
trvale dobrú kvalitu a poskytovanie učňovského vzdelávania dohodnutého medzi školami, 
organizáciami občianskej spoločnosti a rozličnými zamestnávateľmi. Obzvlášť ťažko dosiah-
nuteľnou skupinou zamestnávateľov sú malé a stredné podniky (MSP). 

http://www.nychance.dk
http://www.comune.torino.it/stranieri-nomadi/min_stranieri/progetti/equal.htm
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Ukazuje sa, že včasné pracovné skúsenosti získané prostredníctvom kvalitného učňovského 
vzdelávania/vzdelávacích programov sú obzvlášť dôležité pre výsledky mládeže s prisťaho-
valeckým pôvodom na trhu práce. 

Rakúsko a Nemecko majú systémy včasného a dobre zavedeného učňovského vzdelávania, 
ktoré vedú k získaniu diplomu a záznamu o jednotlivých pracovných činnostiach. V rámci 
výskumného projektu TIES sa zistilo, že druhá generácia tureckých prisťahovalcov v týchto 
krajinách je lepšie vybavená pre vstup na trh práce, menej ovplyvnená diskriminačnými 
praktikami pri prijímaní do zamestnania a je v lepšej situácii, pokiaľ ide o pracovné výsledky, 
ako je tomu v krajinách, v ktorých chýbajú systémy učňovského vzdelávania.

www.tiesproject.eu 

Mestu Viedeň sa podarilo zvýšiť počet učňov z radov migrantov pomocou viacjazyčných 
letákov a inzerátov na webových stránkach. Každý učeň dostane informácie o rozmanitosti 
a absolvuje modul o medzikultúrnom vzdelávaní.
Program Step2Work v Holandsku pomáha nešpecializovaným absolventom škôl vstúpiť 
na trh práce zabezpečením a financovaním ročnej praxe, po ktorej by zamestnávateľ 
mal uzavrieť riadnu pracovnú zmluvu. Počas tejto praxe sa v rámci projektu účastníkom 
poskytne prípravný kurz a priebežné vzdelávanie. Projekt splnil svoj cieľ stanovený na prvý 
rok, keď zo 120 účastníkov 102 získalo zmluvu, zriadila sa skupina vyškolených poradcov 
a odskúšal sa učebný plán vzdelávania.

www.nuon.com/nl/Images/Jaarverslag%20Step2Work_tcm164-66002.pdf 

V rámci projektu „Network for vocational training – training by foreign entrepreneurs“ 
(Sieť odborného vzdelávania – vzdelávania poskytovaného zahraničnými podnikateľmi) 
v Mannheime (Nemecko) sa riešia dva problémy. Jeden sa týka absolventov škôl s prisťa-
hovaleckým pôvodom, ktorí si nevedia nájsť učňovské vzdelávanie, a druhý obmedzenej 
kapacity podnikateľov z radov migrantov poskytovať im takéto vzdelávanie. Projekt 
umožňuje vytváranie nového učňovského vzdelávania v oblasti obchodu a gastronómie 
a zabezpečuje dodatočné školenia o medzikultúrnych zručnostiach a viacjazyčnosti. Na 
projekte sa zúčastňuje 120 podnikateľov z radov migrantov a tento počet každý rok stúpa 
o 12 – 15. S trvalým zamestnaním v spoločnosti skončilo 80 % účastníkov, pričom ostatní si 
našli prácu alebo pristúpili k vysokoškolskému štúdiu.

*

http://www.tiesproject.eu
http://www.nuon.com/nl/Images/Jaarverslag Step2Work_tcm164-66002.pdf
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Pozitívna akcia

Vláda a súkromné podniky sa môžu pri plnení určitých kritérií týkajúcich sa rešpektovania 
rozmanitosti v náborových konaniach pridržiavať kódexov správania. Právne záväzky na 
presadzovanie rovnosti a rozmanitosti je možné požadovať zo strany verejného sektora 
ako aj podnikov, ktoré získavajú verejné zákazky, pôžičky, granty alebo iné štátne dávky. 
V prípade malých a stredných podnikov, ktoré sú obzvlášť ťažko dosiahnuteľnou skupinou, 
sa ukázalo, že pre pomoc pri zamestnávaní osôb, ktoré sú tradične znevýhodnené na trhu 
práce (mladí prisťahovalci, dlhodobo nezamestnaní, osoby so zdravotným postihnutím 
a pod.) je veľmi účinná priama podpora miezd zo strany vlády alebo daňové zvýhodnenie. 

V rámci „Plánu Rosetta“ v Belgicku zamestnávatelia dostávajú náhradu svojho príspevku na 
sociálne zabezpečenie, ak sa zaviažu, že najmenej 3 % ich pracovníkov budú tvoriť mladí 
ľudia, pričom pri posudzovaní majú deti z rodín prisťahovalcov dvojnásobnú váhu.

http://pdf.mutual-learning-employment.net/pdf/official-paper-belgium-jun01.pdf 

Prispôsobovanie politík potrebám mladých prisťahovalcov

V európskych usmerneniach v oblasti zamestnanosti, ktoré sú spoločnými prioritami 
celoštátnych politík zamestnanosti, sa odporúča, aby členské štáty realizovali rad opatrení, 
ktoré zaručia, že žiadny mladý človek nezostane bez vzdelania alebo zamestnania. Stratégie 
sú prispôsobené tak, aby spĺňali špecifické potreby určitých skupín mladých prisťahovalcov, 
ktoré majú zlé vyhliadky na trhu práce. 

Tvorcovia politík v oblasti vzdelávania a integrácie pripravili programy, ktoré pomáhajú žiakom 
pri príprave, zabezpečovaní alebo dokonca vytváraní ich prvých pracovných príležitostí 
v povolaniach, ktoré zodpovedajú ich zručnostiam a ambíciám. Účastníkom týchto programov 
sa ponúkajú možnosti v rozsahu od získania sebadôvery, dodatočných sociálnych zručností na 
trhu práce, sietí poskytujúcich odbornú pomoc a osvedčení až po učňovské miesta a pracovné 
príležitosti. Cieľom týchto programov je vplývať na sociálno-ekonomické začlenenie a zviditeľ-
ňovanie toho, ako môžu mladí prisťahovalci prispieť a ako prispeli k hospodárskemu životu. 

Mnohým mladým prisťahovalcom, ktorí nie sú zamestnaní, ani sa nevzdelávajú, aktivity 
na posilnenie postavenia pomáhajú, lebo im poskytujú podnety a zdroje na uskutočnenie 
zmien, presvedčenie, že je to možné urobiť a zručnosti na to, aby tak urobili. Finančnú pomoc 
je možné poskytovať „občianskym centrám“, aby mohli mladým ľuďom zabezpečiť prístup 
k informáciám, internetu, jazykových kurzom a školeniam v oblasti „mäkkých zručností“. 

Programy môžu zlepšiť „mäkké zručnosti“ žiakov, ktoré zlepšujú vstupné vyhliadky k získaniu 
zamestnania, tým, že poskytujú viac príležitostí pre neformálne vzdelávanie, ako napríklad 
výskumné strediská, školenia, poradenstvo a prístup k sieťam. 

*

http://pdf.mutual-learning-employment.net/pdf/official-paper-belgium-jun01.pdf
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Nemecké služby „Jugendmigrationsdienste“ (JMD) sú cielené integračné služby pre mládež 
prisťahovaleckého pôvodu. Dohromady existuje 360 JMD, ktorých cieľom je zvýšiť šance 
mladých ľudí na úspešnú integráciu z hľadiska jazyka, školy a vzdelávania a prechod 
do zamestnania, prostredníctvom individuálneho poradenstva a riadenia prípadov, 
skupinových sedení, sociálneho poradenstva a príležitosti na vytváranie sietí.

www.jmd-portal.de/_template.php?browser=ie 

Tvorivé metódy pre zapájanie mládeže a rodín s prisťahovaleckým 
pôvodom

Pre zabezpečenie pocitu spoluvlastníctva je potrebné, aby si projekt vybrali žiaci a partneri 
a nie, aby sa v rámci projektu vyberali žiaci a partneri. V týchto programoch sa kladie najväčší 
dôraz, aby ťažili z miestneho kontextu. Pomáhajú žiakom s prisťahovaleckým pôvodom, aby 
sami hodnotili svoje formálne a neformálne vzdelávanie a pracovné príležitosti vo svojom okolí. 
Platformy pre dialóg s organizáciami a komunitami prisťahovalcov, najmä zástupcami mládeže, 
môžu byť užitočné na identifikovanie prekážok na trhu práce a stratégií na ich prekonanie. 

Poradenské služby na hľadanie zamestnania by sa mali zamerať na kultúrne hľadisko. Ľahko 
dostupné informácie sa môžu sprístupniť pomocou preložených materiálov a webových 
stránok, ako aj tlmočníkov alebo zamestnancov ovládajúcich oba jazyky. Mladých prisťa-
hovalcov je možné informovať prostredníctvom moderných komunikačných technológií, 
ako napríklad interaktívne webové stránky a elektronické médiá. Na ich informovanie 
existuje ohromné kvantum možností počnúc návštevami doma a horúcich liniek na veľtrhy 
pracovných príležitostí, náborových kampaní a dokonca aj reklamných upútaviek. 

V rámci programu rakúskeho rozvojového partnerstva EQUAL „Join In“ sa konalo turné po 
celom Tirolsku, v rámci ktorého prebiehala informačná kampaň, ministáže, vzdelávanie 
a veľtrhy pracovných príležitostí a miestne pracovné semináre. Členovia cieľovej skupiny boli 
vyškolení za multikultúrnych mentorov a ukázalo sa, že sú pri nábore pracovníkov účinnejší 
ako domáci rakúski zamestnanci. Regionálna agentúra zamestnanosti dostala pokyn 
preskúmať informácie o svojich užívateľoch s cieľom zachytiť „osoby s prisťahovaleckým 
pôvodom“, prehodnotiť účinnosť existujúcich ponúk pre tieto skupiny a v súčasnosti medzi 
nimi a mimo mestských oblastí realizuje projekty, ktoré sú viac na ne zamerané. 

www.join-in.at 

Program „Agenda X – Mládež v multikultúrnej spoločnosti“ je určený pre mládež a vedie ho 
mládež. K rôznym aktivitám v rámci tohto programu patrí spájanie domácej a menšinovej 
mládeže vstupujúcej na trh práce, ich najväčšou aktivitou je kurz v oblasti pracovných príležitostí 
„Jobb X“ . Zúčastnili sa na ňom stovky mladých ľudí vo veku 15 až 26 rokov a úspešnosť pri 

http://www.jmd-portal.de/_template.php?browser=ie
http://www.join-in.at
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hľadaní zamestnania krátko po ukončení programu je 80 %, čo je výrazne viac, ako v prípade 
osôb zúčastňujúcich sa na štandardných kurzoch organizovaných nórskym úradom práce 
a sociálnej starostlivosti. Príčiny komparatívnej výhody Jobb X spočívajú v jeho zameraní na 
skutočné kompetencie, individuálne prednosti a v lepšom pomere učiteľov ku žiakom.

www.agendax.no 

Nástroje informačných a komunikačných technológií (IKT) sa využívajú v rámci menších 
iniciatív po celej Európe na vzdelávanie mladých prisťahovalcov podporou medzikultúrnych 
a personalizovaných možností vzdelávania a získavania zručností v oblasti písania a čítania, 
jazyka, konkrétneho predmetu, digitálnych technológií a médií, ktoré môžu otvoriť cestu 
k zamestnaniu. Dynamické a multimediálne prvky IKT oslovujú mladých ľudí a zapájajú ich 
(opätovne) do vzdelávacieho prostredia, ktoré je interaktívnejšie a viac prispôsobené ich 
konkrétnym potrebám. Napríklad študenti sa môžu vzdelávať bez potreby jazyka, pomocou 
ikon alebo prekladmi materinského jazyka. Dva základné predpoklady na využívanie týchto 
príležitostí sú prístup k počítačom a základné digitálne zručnosti.

Portugalský program „Escolhas“ (Voľby) je program s prístupom zdola-nahor, v rámci ktorého 
od roku 2001 získalo finančné prostriedky a podporu 121 projektov. Zakladá sa na vlastných 
riešeniach miestnych združení problematiky, ako zlepšiť prístup k vzdelaniu a trhu práce pre 
rizikovú mládež všetkých vekových skupín, ktorá býva v znevýhodnených štvrtiach, najmä pre 
deti z rodín prisťahovalcov. Od roku 2006 poskytlo 110 miestnych „centier digitálnej inklúzie“ 
(CID@NET) 27 000 užívateľom voľný prístup k internetu na účely vyhľadávania pracovných 
príležitostí a na rozmanité podporné aktivity. V rámci iniciatívy spoločnosti Microsoft 
„Digitálna gramotnosť“ bol napríklad vypracovaný učebný plán v oblasti „zamestnateľnosti“. 

www.programaescolhas.pt 

V rámci projektu LIFT v Hamburgu, ktorého cieľom je budovanie a zlepšovanie jazykových 
zručností a medzikultúrnych kompetencií žiakov prisťahovaleckého pôvodu sa poskytuje aj 
vzdelávanie v oblasti pokročilého využívania nových médií. Program LIFT poskytol online 
vzdelávacie prostredie s prístupom na webové vzdelávacie lekcie a hry, ktoré bolo zamerané 
na mladých ľudí z radov migrantov bez občianstva vo veku 12 – 16 rokov.

Ďalšie postupy možno nájsť v publikácii Overview of Digital Support Initiatives for/by 
Immigrants and Ethnic Minorities in the EU27 z roku 2008 v správe IPTS, 

http://ipts.jrc.ec.europa.eu/publications/pub.cfm?id=1888 

http://www.agendax.no/
http://www.programaescolhas.pt/
http://ipts.jrc.ec.europa.eu/publications/pub.cfm?id=1888
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Mentor a pozitívne vzory

Pozitívne vzory dokazujú ostatným mladým ľuďom, že úspech je možné dosiahnuť 
prostredníctvom vzdelávania a na trhu práce. Jednotliví mentori môžu nielen inšpirovať, 
ale aj poskytovať mladým prisťahovalcom cielené odborné vedenie a poradenstvo. 
V rámci programov sa žiaci zo znevýhodneného prostredia môžu spojiť s dobrovoľníkmi 
(zamestnancami alebo osobami na dôchodku) v danej profesii alebo s odborne certifiko-
vanými kariérnymi poradcami. Ukázalo sa, že pozitívne modely z podobného prostredia 
bývajú mimoriadne úspešnými mentormi, náborovými pracovníkmi a projektovými 
manažérmi pre tieto programy. Ponukou pracovných miest úspešným účastníkom z pozície 
mentorov pomáhajú tieto programy splniť celkový cieľ pomáhať mladým prisťahovalcom 
zabezpečiť povolanie zodpovedajúce ich jedinečným schopnostiam a skúsenostiam.

V belgickom projekte „Work-Up“ konzultanti prisťahovaleckého pôvodu pracujúci v teréne 
poskytujú individuálne poradenstvo mladým nezamestnaným rovesníkom. Poskytujú 
spojenie medzi uchádzačmi o zamestnanie a verejnými agentúrami zamestnanosti na 
základe identifikovania špecifických problémov, ktorým ich rovesníci čelia a navrhovaním 
skvalitňovania služieb. Zúčastnené združenia prisťahovalcov poskytujú doplnkové 
poradenstvo a školenia, ktoré verejné agentúry neponúkajú.

www.minderhedenforum.be/2pers/documents/Work-up_004.pdf 

V rámci projektu SpraKuM EQUAL v Nemecku sa realizoval program „Kvalifikácia pre 
jazykových a kultúrnych mediátorov“ s cieľom ponúknúť školenia a sprístupniť tieto 
povolania mladým prisťahovalcom, utečencom a žiadateľom o azyl, ktorí chcú pracovať ako 
sprostredkovatelia na skvalitňovaní základných služieb a zlepšovaní zdravotnej a sociálnej 
situácie najzraniteľnejších prisťahovalcov.

http://ec.europa.eu/employment_social/equal/practical-examples/asyl-07-de-
transkom_en.cfm 

Rozširovanie sietí

Mnohí ľudia si hľadajú zamestnanie prostredníctvom svojich sociálnych sietí. Mladí 
prisťahovalci majú vo všeobecnosti menej rozvinuté siete ako domáci, a to ich znevýhodňuje. 
Pri budovaní sietí môže zohrávať úlohu vláda, občianska spoločnosť, vzdelávacie inštitúcie 
i súkromné spoločnosti. Napríklad zamestnávatelia, ktorí pôsobia v priemyselných 
odvetviach, kde je bežný nábor prostredníctvom neformálnych sietí, by mohli ponúkať 
osobitne zamerané programy na vstup do zamestnania. Program „National Talent Pools“ 
(Národný zdroj talentov) poskytuje platformu na spájanie uchádzačov o zamestnanie 
s potenciálnymi zamestnávateľmi a možnosťami dobrovoľnej práce na vylepšenie 
životopisov týchto mladých ľudí. 

http://www.minderhedenforum.be/2pers/documents/Work-up_004.pdf
http://ec.europa.eu/employment_social/equal/practical-examples/asyl-07-de-transkom_en.cfm
http://ec.europa.eu/employment_social/equal/practical-examples/asyl-07-de-transkom_en.cfm
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Mladí prisťahovalci, vzdelávanie a trh práce

$

Z

$

Z

„Z lavičky na ihrisko“ je projekt vytvorený jedným z najväčších futbalových klubov v Dánsku 
Brøndby IF v spolupráci s magistrátom mesta Brøndby a ministerstvom pre integráciu. 
Jeho cieľom je nadväzovať kontakty medzi mladými ľuďmi s prisťahovaleckým pôvodom 
a sieťou klubu pozostávajúcej asi z 350 sponzorských firiem. Od roku 2003 bolo prijatých 
viac ako 130 mladých ľudí prisťahovaleckého pôvodu do učňovského vzdelávania alebo 
pravidelného zamestnania.

http://brondby.com/article.asp?aid=51211 

Dobrovoľníctvo a účasť v mládežníckych sieťach môže vylepšiť schopnosti mladých 
prisťahovalcov a môže pomôcť rozvíjať aj ich siete a dôveru. Mladým prisťahovalcom, ktorí 
absolvujú stredoškolské vzdelanie, sa tiež môže odporučiť, aby sa zúčastnili na príleži-
tostných prácach počas školských prázdnin a vo svojom voľnom čase, pretože tak môžu 
získať cenné skúseností z trhu práce, zlepšiť jazykové znalosti a rozvíjať sociálne a zručnosti 
v oblasti medziľudských vzťahov. 

Holandský projekt EQUAL „Catch the Coach to Be“ sa zameriava na sociálne problémy 
mladých prisťahovalcov tým, že ich podporuje v tom, aby sa sami podieľali na práci 
s mládežou. V rámci projektu sa pripravujú a realizujú vzdelávacie programy, praktické 
koučovanie, posilňovanie multikultúrneho charakteru práce s mládežou, rozšírenie počtu 
študijných/pracovných miest kontaktovaním zamestnávateľov a realizáciu multimediálnych 
učebných metód.

www.osa-amsterdam.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=135&Itemid=88 

Prekonávanie nepriamej diskriminácie na základe pôvodu 
a sociálnych podmienok 

V závislosti od miestnej situácie mladí prisťahovalci môžu byť nadmerne sústredení 
v ekonomicky znevýhodnených oblastiach, kde obyvatelia častejšie bývajú v sociálnych 
bytoch, sú nezamestnaní, majú nízke vzdelanie, podieľajú sa na trestnej činnosti alebo 
majú psychické problémy, napríklad depresie. V týchto prípadoch je nepravdepodobné, 
že sa v oblasti rozšíria obchodné vzťahy a dopravné spoje a môže byť slabá ponuka 
pracovných príležitostí. Mladí ľudia, ktorí vyrastajú v oblastiach s ekonomickým a sociálnym 
znevýhodnením, majú oveľa obmedzenejšie príležitosti. Miestne úrady by mali podporovať 
zamestnávateľov mimo segregovaných oblastí a znevýhodnených oblastí, aby zamestnávali 
mladých ľudí z týchto oblastí a v prípade potreby zvážili pre nich vyhradenie určitého počtu 
učňovských miest. 

http://brondby.com/article.asp?aid=51211
http://www.osa-amsterdam.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=135&Itemid=88


Príručka o integrácii 161

$

Z
 

Z

Švédsky projekt „Lugny gatan“ (Pohodlná cesta) je zameraný na opätovnú integráciu 
mládeže, ktorá čelí sociálnemu vylúčeniu v znevýhodnených oblastiach v niektorých 
mestách. Po trojmesačnom školení sú mladí ľudia zamestnaní, aby predstavovali pozitívne 
vzory s cieľom nadväzovať kontakty s ďalšími mladými ľuďmi v ich oblasti. Pomoc sa 
poskytla niekoľkým stovkám mladých nezamestnaných, aby sa mohli zapojiť do vzdelávania 
a zamestnať a tisíce ďalších pracovali ako dobrovoľníci. Prevažná väčšina tých, ktorí pracujú 
alebo pracovali na projekte, je teraz zamestnaná na plný úväzok alebo študuje.

www.bra.se/extra/measurepoint/?module_instance=4&name=020919974.pdf&url=/
dynamaster/file_archive/050118/fa1a18c360e97265c5f6f9c2eea61910/020919974.pdf 

Francúzsky program „Zones Franches Urbaines“ (Podnikateľské zóny) je zameraný na 
podporu ekonomickej aktivity, zníženie nezamestnanosti a umožnenie fyzickej a sociálnej 
obnovy v oblastiach s vysokým podielom predčasného ukončovania školskej dochádzky 
zlepšovaním ekonomických stimulov pre súkromné spoločnosti. 

www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/zfu-pratique_cle714cfb.pdf 

Závery

1. Širšie spoločenské podmienky regulované jednotlivými politikami v takých oblastiach 
ako prisťahovalectvo, bývanie, sociálne veci a zamestnanosť môžu buď uľahčovať 
efektívnu politiku v oblasti vzdelávania, alebo byť na prekážku. 

2. Žiaci s prisťahovaleckým pôvodom bývajú úspešnejší v školských systémoch s menším 
počtom typov škôl, neskorším zaraďovaním do skupín podľa schopností a objektívnym 
hodnotením vrátane prípadov s osobitnými potrebami.

3. Prísne jednotné kritériá pre hodnotenie predchádzajúceho vzdelania a usmerňovacích 
programov zabezpečia, aby noví žiaci vstupovali do školského systému na správnej 
úrovni.

4. Priebežná podpora pomáha žiakom s prisťahovaleckým pôvodom, aby sa čo najskôr 
dostali na úroveň ostatných a aby prechodné obdobie bolo čo najkratšie. V týchto 
kurzoch využívajú dobre zavedené a pravidelne hodnotené kritériá kvality pre štúdium 
druhého jazyka a medzi učiteľmi prebieha úzka spolupráca na obsahu integrovaného 
vzdelávania.

http://www.bra.se/extra/measurepoint/?module_instance=4&name=020919974.pdf&url=/dynamaster/file_archive/050118/fa1a18c360e97265c5f6f9c2eea61910/020919974.pdf
http://www.bra.se/extra/measurepoint/?module_instance=4&name=020919974.pdf&url=/dynamaster/file_archive/050118/fa1a18c360e97265c5f6f9c2eea61910/020919974.pdf
http://www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/zfu-pratique_cle714cfb.pdf
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5. Prijímanie kvalitnejších učiteľov je jedným z najúčinnejších vkladov na zlepšenie 
úrovne študijných výsledkov, najmä v prípade žiakov s prisťahovaleckým pôvodom 
alebo zo znevýhodneného prostredia. Zvyšovaním počtu učiteľov s prisťahovaleckým 
pôvodom a/alebo s odbornou prípravou v oblasti multikultúrnej výchovy sa zlepšujú 
výsledky študentov, očakávania učiteľov a celková kvalita vzdelávacieho prostredia.

6. Zavedením multikultúrnej výchovy do učebného plánu, učebných materiálov 
a mimoškolských aktivít sa zvyšuje povedomie domácich žiakov a dôvera žiakov 
z rodín prisťahovalcov. 

7. Aktívne informačné stratégie pre rodičov s prisťahovaleckým pôvodom a znevýhod-
nených rodičov a dobrovoľné programy ďalšieho vzdelávania dospelých pre všetkých, 
prispievajú k lepšej dochádzke, lepším študijným výsledkom a k väčšej účasti rodičov 
na školských podujatiach a aktivitách. 

8. Znalosť materinského jazyka a kultúry krajiny pôvodu prispieva k ľudskému kapitálu 
prisťahovaleckej krajiny, ktorý môžu tvorcovia politiky maximalizovať v rámci svojich 
cieľov na zabezpečenie vzdelania a konkurencieschopnosti na trhu práce, ktoré budú 
na svetovej úrovni.

9. Mentorovaním sa zvyšuje dôvera žiakov z rodín prisťahovalcov a budujú vzťahy  
s pozitívnymi vzormi z novovznikajúcich elitných skupín s prisťahovaleckým 
pôvodom. 

10. Mimoškolské aktivity pomáhajú budovať vzťahy medzi zúčastnenými žiakmi z rodín 
prisťahovalcov a domácimi žiakmi a usporiadateľskými školami, rodičmi a združeniami 
prisťahovalcov. 

11. Ukazuje sa, že včasné pracovné skúsenosti získané prostredníctvom kvalitného 
učňovského vzdelávania/vzdelávacích programov sú obzvlášť dôležité pre výsledky 
mládeže s prisťahovaleckým pôvodom na trhu práce. 

12. Programy môžu zlepšiť „mäkké zručnosti“ žiakov, ktoré zlepšujú ich možnosti získať 
zamestnanie tým, že poskytujú väčšie možnosti pre neformálne vzdelávanie, ako 
napríklad výskumné strediská, školenia, poradenstvo a prístup k sieťam. 
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Príloha I:  
Spoločné základné princípy  
politiky integrácie prisťahovalcov 
v Európskej únii
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1. Integrácia je dynamický, obojsmerný proces vzájomného prispôsobovania sa všetkých 
prisťahovalcov a obyvateľov členských štátov.

2. Integrácia znamená rešpektovanie základných hodnôt Európskej únie.

3. Zamestnanosť je kľúčová pre proces integrácie a je základom pre účasť prisťahovalcov, 
teda toho, čím môžu prisťahovalci prispieť hostiteľskej spoločnosti a pre zviditeľnenie 
takejto účasti.

4. Základná znalosť jazyka, histórie a inštitúcií hostiteľskej spoločnosti je nevyhnutná pre 
integráciu a umožniť prisťahovalcom túto základnú znalosť získať je predpokladom 
úspešnej integrácie.

5. Úsilie v oblasti vzdelávania je kľúčové pre prípravu prisťahovalcov a hlavne ich 
potomkov na to, aby boli úspešnejší a aktívnejší členovia spoločnosti.

6. Prístup prisťahovalcov k inštitúciám, ako aj k súkromným a verejným tovarom a službám 
na báze rovnosti s občanmi hostiteľských krajín a nediskriminačným spôsobom je 
nevyhnutným základom pre lepšiu integráciu.

7. Časté kontakty medzi prisťahovalcami a občanmi členských štátov tvoria základný 
mechanizmus pre integráciu. Spoločné fóra, medzikultúrny dialóg, vzdelávanie  
o prisťahovalcoch a ich kultúrach a zlepšovanie životných podmienok v mestských 
oblastiach podporujú interakciu medzi prisťahovalcami a občanmi členských štátov.

8. Praktizovanie rôznych kultúr a náboženstiev je garantované Chartou základných práv 
a musí sa chrániť, ak dané praktiky nie sú v rozpore s nedotknuteľnými európskymi 
právami alebo vnútroštátnym právom.

9. Účasť prisťahovalcov na demokratickom procese a tvorení integračných politík 
a opatrení, najmä na miestnej úrovni, podporuje ich integráciu.

10. Uplatňovanie integračných politík a opatrení vo všetkých príslušných politických 
portfóliách a úrovniach vlády a verejných služieb je dôležité pri tvorbe a zavádzaní 
verejnej politiky.

11. Stanovenie jasných cieľov, indikátorov a hodnotiacich mechanizmov je potrebné na 
to, aby sa prispôsobila politika, vyhodnotil pokrok v integrácii a zefektívnila výmena 
informácií.
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Príloha II:  
Nástroj referenčného porovnávania  
v oblasti integrácie
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V prílohách k prvému a druhému vydaniu príručky sú uvedené metódy pre politiky, 
ktoré sa majú previesť do projektov, a pre výstupy aktivít odborníkov, ktoré sa 
majú previesť do nových iniciatív tvorcov politík. V tejto prílohe je uvedený nástroj 
pre tvorcov politiky a odborníkov, ktorí sa chcú učiť od iných a navzájom medzi 
sebou s cieľom systematicky a trvalo zlepšovať svoje pracovné metódy, normy  
a poskytovanie svojich služieb.

Všetky typy zainteresovaných strán, ktoré sa považujú za aktérov v oblasti integrácie 
(tvorcovia politiky, poskytovatelia služieb, aktéri občianskej spoločnosti), si môžu na základe 
spoločného mandátu, súboru cieľov a aktivít navzájom porovnávať svoju prácu. 

Referenčné porovnávanie sa zakladá na porovnávacej analýze a vykonávajú ho odborníci. 
Základom jeho úspechu je ochota účastníkov učiť sa spoločne a tiež navzájom. V rámci 
procesu účastníci identifikujú:

hlavné oblasti, ktoré treba zlepšiť;•	

príslušné medzinárodné právne a profesionálne kritériá;•	

osvedčené postupy, ktoré spĺňajú tieto kritériá a faktory, ktoré sú rozhodujúce pre ich •	
splnenie;

poznatky, ktoré by sa dali použiť v inej situácii, čo vedie k úprave vlastných politík •	
a postupov.

Ďalej v texte sa uvádza porovnávací nástroj, ktorý môžu aktéri v oblasti integrácie použiť na 
prípravu referenčného porovnávania s cieľom poučiť sa a zlepšiť svoje politiky a postupy. 
Účastníci spoločne prechádzajú tento zoznam a posudzujú každý zo štyroch rôznych štádií 
a jednotlivých krokov referenčného porovnávania:

1. Plánovanie

Téma:•	  Integrácia je viacrozmerný proces: Ktorej konkrétnej oblasti sa týka vaša práca?

Stanovte pracovnú definíciu procesu:•	  Odlišné koncepty a modely integrácie môžu 
brániť spolupráci a porovnávacej analýze. Ako podľa vašej organizácie prispieva jej 
práca k dlhodobej pohode a konvergencii spoločenských výsledkov všetkých členov 
rozmanitej spoločnosti? Podporuje vaša práca aktívnu účasť, získavanie zručností 
a kompetencií alebo inštitucionálnu otvorenosť a kultúrnu zmenu?

Hľadajte potenciálnych účastníkov:•	  Máte spoločný záujem o učenie sa od niekoho 
a chcete sa učiť spoločne s niekým? Chceli by ste nadviazať partnerské vzťahy  
s organizáciami s podobnými aktivitami, ale v rôznych mestách či krajinách? Alebo by 
ste uprednostnili učiť sa od organizácií s podobným cieľom, ale aktivitami v odlišných 
odvetviach? 
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Zavedenie štruktúry referenčného hodnotenia:•	  Vedenie organizácie prejavuje 
vôľu uskutočňovať referenčné hodnotenie a pridelí dostatočné zdroje. Aká metodika, 
protokol o účasti a kódex správania sa budú používať medzi účastníkmi?

2. Výskum

Popíšte vašich priamych príjemcov:•	  Súčasná rozmanitosť Európy sa zvyšuje príchodom 
prisťahovalcov, ktorí sami sú rozmanití. Ktorí členovia rozmanitej spoločnosti majú priame 
výhody z vašej práce v oblasti integrácie? Sú to osobitné kategórie prisťahovalcov, rôzne 
generácie, široká verejnosť, verejné inštitúcie a pod.?

Identifikujte rozhodujúce zdroje údajov:•	  Keďže chýbajúce informácie na vnútroštátnej 
i medzinárodnej úrovni môžu sťažiť vyhľadávanie porovnateľných údajov, výsledky 
referenčného hodnotenia môžu byť ich najlepším zdrojom. Aké zdroje sú k dispozícii pre 
neagregované, porovnateľné údaje o vašich príjemcoch?

Zhromažďujte údaje a mapujte prekážky, ktorým čelia vaši príjemcovia:•	  Aké 
problémy vo vašej oblasti práce uvádzajú vaši priami príjemcovia ako najviac frustrujúce 
pre ich dlhodobú pohodu? Ak nemáte žiadne informácie o ich skúsenostiach, aké 
problémy odborníci najčastejšie pozorujú alebo sa o nich dozvedia?

Zaraďte prekážky do oblastí zlepšenia:•	  Aké by mali byť jasné a akčné ciele pre 
odstránenie týchto prekážok a budovanie na možnostiach spoločenskej integrácie, 
ktoré by vaša organizácia mohla prijať?

Zmapujte politiky:•	  Aký tovar, služby a politiky poskytujú organizácie v súvislosti 
s týmito oblasťami, ktoré je potrebné zlepšovať? 

3. Analýza

Vykonajte spätné a budúce hodnotenie vplyvu:•	  Ako vaša predchádzajúca práca 
vplývala na tieto oblasti, ktoré je potrebné zlepšovať vo vašej situácii? Aké pracovné 
alternatívy by mohli zlepšiť váš vplyv v budúcnosti?

Stanovenie noriem:•	  Aké medzinárodné právne normy alebo profesionálne normy 
priamo vplývajú na vašu pracovnú oblasť? 

Vyhľadávanie a štúdium osvedčených postupov:•	  Aké postupy najlepšie spĺňajú rôzne 
kritériá stanovené v týchto normách?

Skúmanie týchto postupov a organizácií:•	  Rozsah techník sa pohybuje od 
jednoduchého štúdia verejne dostupných informácií po tímové návštevy, semináre 
a dômyselnejšie metódy, ako sú vzájomné hodnotenia, výmeny a partnerstvá v oblasti 
vzdelávania. Ako iná organizácia využíva tieto štandardy na prípravu postupov? Na ktoré 
„ďalšie kroky“ treba dať pozor pri realizácii? Aké faktory vysvetľujú ich úspešnosť?
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4. Realizácia

Zlepšite politiku a postupy:•	  Prijmite nové opatrenia na odstránenie alebo zmenšenie 
rozdielov medzi súčasnými a najlepšími postupmi. Ako by mohli vaše postupy splniť  
a dokonca prevýšiť ich úroveň?

Dohodnite sa na sprievodných spoločných ukazovateľoch, cieľoch a kritériách:•	  
Ako by sa dali vaše oblasti, ktoré je potrebné zlepšovať, previesť do spoločných kritérií  
a meraní, ktoré hodnotia príspevok vašej práce k celkovej integrácii?

Informujte o procese referenčného porovnávania, skúmajte ho a upravujte:•	  Ako by 
sa dal tento proces časom zlepšiť, aby sa vaša činnosť v tejto oblasti neustále zlepšovala 
alebo sa zamerala na nové námety?
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Príloha III:  
Národné kontaktné miesta  
pre integráciu
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Rakúsko
Rakúsky integračný fond (Österreichischer Integrationsfonds) 
Schlachthausgasse 30, 1030 Viedeň, Rakúsko, fax: +43 171 01 20 35 91

Belgicko
Kancelária podpredsedu vlády, ministra práce a rovnosti príležitostí  (Vice-Première 
ministre, ministre de l’Emploi et de l’Egalité des chances / Vice Eerste minister, minister van 
Werk en van Gelijke Kansen)
Kunstlaan 7 Avenue des Arts, B-1210  Brusel, Belgicko, fax: +32 22 20 20 67
Centrum pre rovnosť príležitostí a boj proti rasizmu (Centre pour l’égalité des
chances et la lutte contre le racisme / Centrum voor gelijkheid van kansen en voor 
racismebestrijding)
Koningsstraat 138 Rue Royale, B-1000 Brusel, Belgicko, fax: +32 22 12 30 30

Bulharsko
Ministerstvo práce a sociálnej politiky (Министерство на труда и социалната политика) 
Generálne riaditeľstvo pre voľný pohyb osôb, migráciu a integráciu
2, Triaditza Street, 1051 Sofia, Bulharsko, fax: +359 2 987 39 80

Cyprus
Ministerstvo vnútra (Υπουργείο Εσωτερικών) – Sekcia pre záležitosti EÚ a medzinárodné 
vzťahy
Demosthenis Severis Avenue, 1453 Nikózia, Cyprus, fax: +357 228 67 83 83

Česká republika
Ministerstvo vnútra Českej republiky (Ministerstvo vnitra České republiky) – Odbor 
azylovej a migračnej politiky 
Nad Štolou 3, poštovní schránka 21, 170 34 Praha 7, Česká republika, fax: +420 974 83 35 12

Dánsko
Ministerstvo pre záležitosti utečencov, prisťahovalectva a integrácie  (Ministeriet for 
Flygtninge, Indvandrere og Integration) – Odbor integračnej politiky
Holbergsgade 6, DK-1057 Kodaň, Dánsko, fax: +45 33 11 12 39  

Estónsko
Ministerstvo kultúry (Kultuuriministeerium) 
Suur-Karja 23 15076, Tallinn, Estónsko, fax: +372 628 22 00

Fínsko
Ministerstvo vnútra (Sisäasiainministeriö)
Oddelenie migrácie, útvar integrácie
Vuorikatu 20 A, Helsinki, PO BOX 26, FI-00023, fax: +358 916 04 29 40
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Francúzsko
Ministerstvo prisťahovalectva, integrácie, národnej identity a solidárneho rozvoja 
(Ministère de l'Immigration, de l'Intégration, de l'identité nationale et du développement 
solidaire)  – 
Oddelenie pre prijímania cudzincov, integráciu a občianstvo – 
101, rue de Grenelle – 75323 PARÍŽ Cedex 07, Francúzsko, fax: +33 172 71 68 25 

Nemecko
Spolkové ministerstvo vnútra (Bundesministerium des Innern) – Útvar MI2 pre integračné 
politiky
,Alt-Moabit 101 D, 10559 Berlin, Nemecko, fax: +49 301 86 81 29 26

Grécko
Ministerstvo vnútra, decentralizácie a elektronickej štátnej správy (Υπουργείο Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) – Generálne riaditeľstvo pre migračnú 
politiku a sociálnu integráciu, odbor sociálnej integrácie  
2 Evangelistrias St., 105 63 Atény, Grécko, fax: +30 21 03 74 12 39

Maďarsko
Ministerstvo spravodlivosti a presadzovania práva (Igazságügyi és Rendészeti 
Minisztérium) 
– Oddelenie pre koordináciu činnosti v oblasti spravodlivosti, vnútorných záležitostí  
a migrácie  
Kossuth Lajos tér 4., 1055 Budapešť, Maďarsko, fax: +36 14 41 35 99

Írsko
Úrad ministra pre integráciu  
Dún Aimhirgin, 43-49 Mespil Road, Dublin 4, Írsko, fax: +353 16 47 31 19 

Taliansko
Ministerstvo vnútra (Ministero dell’Interno) – Oddelenie pre občianske slobody  
a prisťahovalectvo – Ústredné riaditeľstvo pre prisťahovaleckú a azylovú politiku 
Palazzo Viminale, Via A. Depretis, 00184 Rím, Taliansko, fax: +39 06 46 54 97 51
Ministerstvo práce, zdravia a sociálnej politiky  (Ministero del Lavoro, della Salute e delle 
Politiche Sociali) – Generálne riaditeľstvo pre prisťahovalectvo 
Via Fornovo 8, 00192 Rím, Taliansko, fax: +39 06 36 75 47 69

Lotyšsko
Ministerstvo spravodlivosti Lotyšskej republiky (Latvijas Republikas Tieslietu ministrija) 
Brivibas blvd. 36, Riga, LV-1536, fax: +371 67 28 55 75

Litva
Ministerstvo sociálneho zabezpečenia a práce (Socialinės apsaugos ir darbo ministerija)
– Oddelenie pre medzinárodné záležitosti
A. Vivulskio Str. 11, LT-03610 Vilnius, Litva, fax: +370 52 66 42 09
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Luxembursko
Ministerstvo rodiny a integrácie (Ministère de la Famille et de l'Intégration) – 
Národný úrad pre prijímanie a integráciu cudzincov (Office luxembourgeois de l’accueil et 
de l’intégration- OLAI)
7-9, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxemburg, fax : +352 24 78 57 20

Malta
Ministerstvo pre rodinu a sociálnu solidaritu (Ministeru għall-Familja u Solidarjeta' Soċjali)
Palazzo Ferreria, 310 Republic Street, Valletta CMR 02, Malta, fax: +356 25 90 31 21

Holandsko
Ministerstvo bývania, územného plánovania a životného prostredia (ministerie
van VROM)
Generálne riaditeľstvo pre bývanie, spoločenstvá a integráciu
Oddelenie pre aktívne občianstvo a integráciu, 
Rijnstraat 8, Postbus 30941, 
2500 GX Den Haag, Holandsko, fax: +31 703 39 06 18

Poľsko
Ministerstvo práce a sociálnej politiky (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej) –
Oddelenie sociálnej pomoci a integrácie
1/3/5 Nowogrodzka Str., 00-513 Varšava, Poľsko, fax: +48 226 61 11 40

Portugalsko
Predsedníctvo ministerskej rady (Presidência do Conselho de Ministros)
Rua Prof. Gomes Teixeira, 1399-022 Lisabon, Portugalsko, fax: +351 213 92 78 60

Rumunsko
Ministerstvo správy a vnútra (Ministerul Administraţiei şi Internelor) – Národný úrad pre 
utečencov – Odbor sociálnej integrácie
24 A Tudor Gociu Street, Bukurešť 4, Rumunsko, fax: +40 214 50 04 79

Slovensko
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
(Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR), 
Odbor migrácie a integrácie cudzincov
Špitálska 4, 816 43 Bratislava, Slovenská republika, fax: +421 220 46 16 23

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, (Ministerstvo vnútra SR) 
Migračný úrad MV SR
Pivonková 6, 812 72 Bratislava, Slovenská republika, fax: +421 243 41 47 59
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Slovinsko
Ministerstvo vnútra (Ministrstvo za notranje zadeve) – Generálne riaditeľstvo pre migráciu 
a integráciu
Beethovnova 3, 1000 Ľubľana, Slovinsko, fax: +386 14 28 46 95

Španielsko
Ministerstvo práce a prisťahovalectva (Ministerio de Trabajo e Inmigración) –
Štátny sekretariát pre prisťahovalectvo a vysťahovalectvo
Generálne riaditeľstvo pre integráciu prisťahovalcov
C/ José Abascal, 39 -1ª Planta-, 28003 Madrid, Španielsko, fax: +34 913 63 70 57

Švédsko
Ministerstvo integrácie a rodovej rovnosti (Integrations- och jämställdhetsdepartementet) 
– Odbor pre integráciu a rozvoj mesta
S-103 33 Stockholm, Švédsko, fax: +46 84 05 35 78

Spojené kráľovstvo
Agentúra Spojeného kráľovstva pre správu hraníc – prisťahovalecká politika
Whitgift Centre B Block, 9th Floor West Wing, 15 Wellesley Road, Croydon, Surrey CR9 4AR, 
fax: +44 20 86 04 68 94

Pozorovatelia

Nórsko
Ministerstvo práce a sociálnej integrácie (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) –
Oddelenie integrácie a rozmanitosti

P.O. Box 8019 Dep. 0030 Oslo, Nórsko, fax: +47 22 24 02 65

Odkazy na národné webové stránky nájdete na európskej webovej stránke 
o integrácii www.integration.eu (oddiel: profily štátov)
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Tento dokument je založený na sekundárnom výskume, tematických dokumentoch 
a písomných a ústnych prezentáciách na odborných seminároch. Ďalej v texte sa 
uvádzajú najdôležitejšie použité a citované práce.

„Acquisition and Loss of nationality: policies and trends in 15 European Countries“, project 
NATAC , www.aup.nl/do.php?a=show_visitor_book&isbn=9789053569498 

Citizenship policies in the new Europe, project CPNEU , www.aup.nl/
do.php?a=show_visitor_book&isbn=9789053569221&l=2

„Discrimination in the European Union“, Special Eurobarometer 263, http://ec.europa.eu/
public_opinion/archives/ebs/ebs_263_en.pdf 

„Diversity Toolkit for factual programmes in public service television“, Európska komisia 
pre vysielanie, Švédska rada ESF, Agentúra pre základné práva http://fra.europa.eu/
fraWebsite/attachments/media-toolkit_diversity_en.pdf 

„Education and the Integration of Migrants“, Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre 
vzelávanie a kultúru: www.efms.uni-bamberg.de/pdf/NESEducationIntegrationMigrants.pdf 

„European Conference on Active Participation of Ethnic Minority Youth in Society“, 
Copenhagen, Denmark, www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/10CF2C4E-CFDC-49DA-9B73-
8B86C82117AF/0/european_conference_web.pdf, www.nyidanmark.dk/resources.ashx/
Resources/Publikationer/Konferencer/UK/issuepaper_youthevent.pdf, 

Knižnica dokumentov kampane „Za rozmanitosť. Proti diskriminácii.“ , 2007 – Európsky rok 
rovnakých príležitostí pre všetkých, www.stop-discrimination.info/4895.0.html 

„Good practice database: Compendium: Cultural Policies and Trends in Europe“ www.
culturalpolicies.net/web/intercultural-dialogue-database.php 

„Handbook for local consultative bodies for foreign residents“, Rada Európy, http://book.
coe.int/EN/ficheouvrage.php?PAGEID=36&lang=EN&produit_aliasid=1750 

„How to communicate: Strategic communication on migration and integration“, the King 
Baudouin Foundation www.kbs-frb.be/uploadedfiles/KBS-FRB/05)_Pictures,_documents_
and_external_sites/09)_Publications/PUB_1624_How_to_Communicate.pdf 

„Integrating Immigrant Children into Schools in Europe“, Eurydice, informačná sieť 
Generálneho riaditeľstva pre vzdelávanie a kultúru o vzdelávaní v Európe, http://eacea.
ec.europa.eu/ressources/eurydice/pdf/0_integral/045EN.pdf 

„Intercultural dialogue in Europe“, Flash Eurobarometer 217, http://ec.europa.eu/
public_opinion/flash/fl_217_sum_en.pdf 
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„INVOLVE - Integration of migrants through volunteering,” Centre for European 
Volunteering, www.cev.be/data/File/INVOLVEreportEN.pdf 

„Jobs for Immigrants (Vol. 2): Labour market integration in Belgium, France, the 
Netherlands, and Portugal“, OECD, www.oecd.org/els/migration/integration/jobs2 

„Locating immigrant integration policy measures in the machinery of the European 
Commission“, Migration Policy Group www.migpolgroup.com/projects_detail.php?id=21 

„Majority Populations’ Attitudes towards Migrants and Minorities“, the European 
Monitoring Centre on Racism and Xenophobia http://fra.europa.eu/fraWebsite/
attachments/Report-1.pdf 

„Media4Diversity -Taking the pulse of diversity in the media“, Internews 
Europe, Media Diversity Institute, IFJ, http://ec.europa.eu/social/main.
jsp?langId=nl&catId=423&newsId=512&furtherNews=yes 

„Migration and Integration –Europe’s big challenge: What role do the media play?“  
www.miramedia.nl/media/files/Reader_WorkingGroups(1).pdf 

„Migration and Public Perception“, Úrad európskych politických poradcov 
Európskej komisie, http://ec.europa.eu/dgs/policy_advisers/publications/docs/
bepa_migration_final_09_10_006_en.pdf  

„Moving Europe: EU research on migration and policy needs“, Generálne riaditeľstvo 
Európskej komisie pre výskum, ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/ssh/docs/
ssh_research_migration_20090403_en.pdf 

Overview of Digital Support Initiatives for/by Immigrants and Ethnic Minorities in the 
EU27, správa IPTS, http://ipts.jrc.ec.europa.eu/publications/pub.cfm?id=1888 

„POLITIS: Building Europe with New Citizens? An Inquiry into the Civic Participation 
of Naturalised Citizens and Foreign Residents in 25 Countries“, www.politis-europe.
uni-oldenburg.de/ 

„Racism and cultural diversity in European media: a review of research“, 
Jessika ter Wal www.ekr.admin.ch/themen/00114/00120/00121/00122/index.
html?lang=de&download=NHzLpZeg7t 

„Racism, Xenophobia and the Media: Towards respect and understanding of all religions 
and cultures: conference report“, Austrian Presidency of the EU and European Monitoring 
Centre on Racism and Xenophobia http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/
euromed_en.pdf

„Sharing Diversity: national approaches to intercultural dialogue in Europe“, www.
interculturaldialogue.eu/web/files/14/en/Sharing_Diversity_Final_Report.pdf 
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