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1. Úvod
Spolková republika Německo se řadí mezi největší přistěhovalecké země Evropy.
Cizinci v roce 2006 tvořili v Německu z celkového počtu 82,4 miliónů obyvatel 7,3
miliónů (9 %). Podle výzkumů má téměř 15,1 miliónů tzv. migrační pozadí
(Migrationshintergrund). 1 Jedná se osoby, které mají s přistěhovalectvím vlastní
zkušenost, ale jsou již německými občany a proto pro ně není přesné označení cizinec. I
hlavní město Berlín – před rokem 1989 jako rozdělené město – je poznamenáno
přistěhovalectvím.2
Migrace je celosvětovým fenoménem. Německo až do 40. let minulého století
patřilo společně s ostatními státy (Velká Británie, Irsko, Itálie) v Evropě k
vystěhovaleckým zemím (Auswanderungsland). To se změnilo v polovině 50. let
minulého století se začátkem náborů zahraničních pracovníků. Otázka migrace a
integrace nabývá v dnešní době, zejména s probíhajícími demografickými změnami ve
struktuře evropské populace, čím dál více na významu.
S přistěhovalectvím souvisí i integrace v Německu trvale žijících cizinců a nově
příchozích, která se stala v Německu v posledních letech velmi diskutovaným tématem.
Spolková republika až do konce 90. let minulého století popírala skutečnost, že se de
facto stala přistěhovaleckou zemí. Odmítavý postoj spolkových vlád se odrážel i
v zákonech

a

nařízeních

týkající

se

cizinců.

Problémy vznikající

soužitím

s přistěhovalci si tak vyžádaly a vyžadují řešení ze strany odpovědných politiků.
Téma mé diplomové práce zní „Vývoj migrační a integrační politiky ve
Spolkové republice Německo po roce 1945: příklad spolkové země Berlín.“ Cílem
práce je zmapovat a zanalyzovat, jak již vyplývá z názvu, vývoj migrační a integrační
politiky ve Spolkové republice v druhé polovině 20. století. Práce se pak v praktické
oblasti zaměřuje na situaci v Berlíně. Snaha o integraci cizinců nebyla v Německu
v minulosti příliš úspěšná. Nabízí se tedy otázky: Do jaké míry Spolková republika
nabízí cizincům možnosti a šance na začlenění do společnosti? Jaké jsou integrační
koncepty spolkové vlády? Jak probíhá integrace v praktické oblasti na zemské úrovni
v Berlíně a do jaké míry jsou integrační opatření účinná?
Téma migrace a integrace je velmi široké. Zhlediska daného rozsahu práce se
záměrně věnuji do roku 1989 hlavně migraci do Spolkové republiky. Migrace do
1
2

Bundesministerium des Innern, http://www.bmi.bund.de, staženo 8.5.2008.
Z celkového počtu obyvatel Berlína (3,4 milióny) tvoří 13,2 % cizinci.
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bývalého východního Německa nebyla podle mého názoru až do sjednocení tak
významná. Problematika vyhnanců je specifická a v práci je úmyslně zmíněna jen
okrajově z toho důvodu, že rozsah tohoto tématu by si zasloužil samostatné zpracování.
Diplomová práce je členěna do šesti kapitol, včetně úvodu a závěru. Po úvodu
následuje teoretická část, ve které se zabývám vedle zhodnocení pramenů a literatury i
vysvětlení pojmů. Migrace má různé příčiny, na jejichž základě ji lze také rozdělit do
několika forem. I integrace má různé formy, které však nelze vždy jasně definovat.
Záleží na tom, z jakého úhlu pohledu se na ni díváme.
Třetí část („Stručný přehled vývoje migrace do SRN po roce 1945“) je historická
a jsou v ní představeny hlavní fáze migrace s důrazem na začátek náboru zahraničních
pracovníků až do konce období Schröderovy vlády v roce 2005. Současnému období
vlády kancléřky Angely Merkel se věnuji

ve čtvrté části zejména v souvislosti

s aktuálním integračním plánem (kapitola 4.2.5). Tato část není jen popisná, ale snaží se
zachytit soudobé reakce politiků a společnosti na situaci s přílivem přistěhovalců.
Migrační a integrační politika je ukotvena ve spolkovém zákonodárství. Čtvrtá
část („Právní a politický rámec migrační a integrační politiky“) proto podrobněji
rozebírá zejména v roce 2005 přijatý přistěhovalecký zákon (Zuwanderungsgesetz),
který jasněji vymezil rámec migrační a integrační politiky. Také zjednodušení
podmínek pro získání německého občanství v roce 2000 mělo přinést pozitivní důsledky
pro integrační proces. Ukazuje se, že se s tím spojená očekávání tak zcela nenaplnila.
Migrační a integrační politika je utvářena jak na spolkové, tak zemské úrovni. Na
spolkové úrovni a téměř ve všech spolkových zemí existují tzv. pověřenci pro integraci
(Integrationsbeauftragte).3 Jejich úkolem je formulovat integrační cíle, navrhovat řešení
a každodenní kontakt s cizinci.
Pátá část („Analýza migrační a integrační politiky v Berlíně“) analyzuje
přistěhovaleckou situaci v hlavním městě s přihlédnutím ke skutečnosti, že Berlín byl
před rokem 1989 rozdělen. Ve východní a západní části Berlína tak probíhal zcela
odlišný vývoj, který je dodnes patrný v rozmístění jednotlivých etnických skupin.
Zabývám se tu i vybranými problémy, které souvisí se ztíženými možnostmi integrace
jako je vznik etnických kolonií či nezaměstnanost. Rozhodujícím faktorem pro zdárné
zapojení do německé společnosti je vzdělání, které má největší dopady na sociální
postavení. Ukazuje se, že právě přistěhovalci v německém vzdělávacím systému
nedosahují přiliš velkých úspěchů.
3

Názvy úřadu pověřence se v jednotlivých zemích mohou lišit.
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2. Teoretický základ a metodologie
2.1 Zhodnocení pramenů a literatury
Na téma migrační a integrační politiky se ve Spolkové republice diskutuje již od
70. let minulého století. Diskutovat se na toto téma začalo intenzivně v souvislosti
s ukončením náborů zahraničních pracovníků (1973), které mělo v mnoha směrech pro
západoněmeckou společnost negativní i pozitivní důsledky. Také ve větší míře začaly
vznikat odborné publikace, které se zabývaly širšími souvislostmi migrace a řešily
otázky, jak integrovat v zemi natrvalo usazené cizince.
Těžiště výzkumu migrace se v Německu nachází především na Institutu pro
výzkum migrace a mezikulturní studia univerzity v Osnabrücku (Institut für
Migrationsforschung und Interkulturelle Studien), který byl založen v roce 1991. Na
tomto institutu vzniká řada významných prací z oblasti migrace a jejích souvisejících
disciplín. Významnou osobností je historik a politický poradce pro oblast výzkumu
migrace Klaus J. Bade, který se ve svých dílech věnuje zejména historii migrace na
území dnešního Německa, ale i vystěhovalectvím z Německa v 19. a na začátku 20.
století. Například se jedná o publikaci Deutsche im Ausland – Fremde in Deutschland4.
Další standardní publikací tohoto autora je kniha Ausländer, Aussiedler, Asyl in der
BRD 5 , ve které se věnuje hlavním skupinám migrantů směřujících do Spolkové
republiky po druhé světové válce.
Klaus J. Bade a Jochen Oltmer společně vydali monografii s názvem Normalfall
Migration6, která mapuje migrační pohyby již od vzniku německého císařství v roce
1871 a příchod prvních zahraničních dělníků z polského území. Autoři se tu dále věnují
migraci v období studené války a nové situaci, která nastala po roce 1989 sjednocením
Německa.
Dějinami migrace se také zabývá historik Ulrich Herbert, který napsal
Geschichte der Ausländerpolitik in Deutschland 7 . Její autor v monografii přehledně
shrnuje historii pracovní migrace před 2. světovou válkou a zabývá se jejími důsledky

4

Bade, Klaus J.: Deutsche im Ausland – Fremde in Deutschland, C.H.Beck, München 1992.
Bade, Klaus J.: Ausländer, Aussiedler, Asyl in der BRD, Niedersächsische Landeszentrale für
politische Bildung, Hannover 1994.
6
Bade, Klaus J., Oltmer, Jochen: Normalfall Migration, Bundeszentrale für politische Bildung,
Bonn 2004.
7
Herbert, Ulrich: Geschichte der Ausländerpolitik in Deutschland, Bundeszentrale für politische
Bildung, Bonn 2003.
5

8

pro hospodářství Německa až do roku 2000. Analyzuje v ní také politiku jednotlivých
spolkových vlád od ukončení náborů zahraničních pracovníků v roce 1973.
Další díla, ze kterých jsem vycházela pro téma své diplomové práce, popisují a
analyzují přistěhovalectví do Spolkové republiky po 2. světové válce. Jsou to například
Deutschland, Einwanderungsland8 a Zuwanderung nach Deutschland 9 . Nejdůležitější
přehled událostí k tématu přistěhovalectví v Německu je chronologicky a stručně
zpracován v příručce Handbuch der Ausländer- und Zuwanderungspolitik10.
Pro pochopení významu pojmů migrace a integrace jsem ve své práci čerpala
z materiálů zabývajících se teoretickými přístupy ze sociologického hlediska. K tomuto
účelu jsem jako uvedení do této problematiky použila knihu od Petruse Hana Soziologie
der Migration 11 . Autor v ní shrnuje vývoj sociologických teorií migrace a proměny
forem migrace od roku 1945. Přehledná je také stručná publikace Migration und
Integration: Eine Einführung in das Wanderungsgeschehen und die Integration der
Zugewanderten in Deutschland12.
Za další přínosné dílo považuji práci německého sociologa Hartmuta Essera
Aspekte der Wanderungssoziologie 13 . Esser zkoumá integrační proces přistěhovalců
z teoretického hlediska a rozvíjí teorii začlenění přistěhovalců. Z českého prostředí jsem
vycházela z knih Pavla Baršy Politická teorie multikulturalismu14 a Přistěhovalectví a
liberální stát15.
Téma migrační a integrační politiky se neustále vyvíjí, a tak jsem ve své práci
čerpala z co nejaktuálnějších pramenů a literatury. Jelikož je pro cíl mé práce nutná i
určitá míra znalostí spolkových zákonů upravujících přistěhovalectví a praxe při
udělování občanství, vycházela jsem zejména ze zdrojů spolkové vlády, ministerstva
vnitra a pověřence spolkové vlády pro migraci, uprchlíky a integraci (Beauftragte der
Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration) dostupných na jejich
8

Meier-Braun, Karl-Heinz: Deutschland, Einwanderungsland, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am
Main 2002.
9
Münz, Rainer, Seifert, Wolfgang, Ulrich, Ralf: Zuwanderung nach Deutschland: Strukturen,
Wirkungen, Perspektiven, Campus Verlag, Frankfurt am Main 1999.
10
Gieler, Wolfgang: Handbuch der Ausländer- und Zuwanderungspolitik: Von Afghanistan bis
Zypern, LIT Verlag, Münster 2003.
11
Han, Petrus: Soziologie der Migration, Lucius & Lucius, Stuttgart 2005.
12
Beger, Kai-Uwe: Migration und Integration: Eine Einführung in das Wanderungsgeschehen
und die Integration der Zugewanderten in Deutschland, Leske+Budrich, Opladen 2000.
13
Esser, Hartmut: Aspekte der Wanderungssoziologie, Assimilation und Integration von
Wanderern, ethnischen Gruppen und Minderheiten, Luchterhand, Neuwied 1980.
14
Barša, Pavel: Politická teorie multikulturalismu, Centrum pro studium demokracie a kultury,
Brno 1999.
15
Baršová, Andrea/Barša, Pavel: Přistěhovalectví a liberální stát, Masarykova univerzita, Brno
2005.
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internetových

stránkách.

Jedná

se

především

o

přistěhovalecký

zákon

(Zuwanderungsgesetz) a zákon o státní příslušnosti (Staatsangehörigkeitsgesetz). Dále
jsou to každé dva roky vydávané zprávy úřadu pověřence pro migraci a integraci
k situaci cizinců ve Spolkové republice (Bericht der Beauftragten der Bundesregierung
für Migration, Flüchtlinge und Integration über die Lage der Ausländerinnen und
Ausländer in Deutschland), které poskytují přehled o aktuálním a nejnovějším vývoji
v oblasti migrace a integrace cizinců. Jedná se o velmi podrobný a statistickými údaji
doplněný přehled o situaci cizinců v oblasti vzdělání, pracovního trhu, o jejich sociální
situaci (situace žen, násilí, rasismus) a v neposlední řadě zprávy informují o vývoji
spolkového zákonodárství v těchto oblastech. Na zemské úrovni jsem čerpala ze zdrojů
berlínského úřadu pověřence. Současná spolková vláda Angely Merkel je na poli
migrační a integrační politiky oproti minulým vládám aktivní. V roce 2007 byl
představen „Národní integrační plán“ (Nationaler Integrationsplan), ve kterém vláda
zformulovala politické cíle a představila opatření vedoucí k jejich uskutečnění.
Na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy byla v roce 2004 napsána
diplomová práce na téma Das Amt der/des Ausländerbeauftragten im Kontext der
Debatte über die multikulturelle Gesellschaft 16 , která poskytuje ucelený přehled o
fungování úřadu pověřence na spolkové úrovni a ve vybraných spolkových zemích.
V diplomové práci se konkrétněji zaměřuji na vybrané problémy integrace
cizinců v oblasti školství na zemské úrovni, a to ve spolkové zemi Berlín. V práci
rovněž vycházím z internetových zdrojů zemské vlády v Berlíně a zemského pověřence
pro integraci a migraci (Beauftragte des Senats von Berlin für Integration und
Migration). Berlínská zemská vláda schválila v roce 2005 integrační koncept pod
názvem Vielfalt fördern – Zusammenhalt stärken, ve kterém představila těžiště své
integrační politiky.
S narůstajícím počtem cizinců ve Spolkové republice začala vznikat sekundární
literatura, která se zabývá aspekty migrace a integrace cizinců z různých úhlů pohledu.
Vedle zkoumání příčin migrace jednotlivých skupin či osob, se výzkumy zaměřují na
hledání příčin a důsledků nezdařilé integrace cizinců a na významu nabývá i zkoumání
integračních předpokladů a možných výhledů do budoucnosti. Pro ucelený tematický
záběr jsou proto vhodným zdrojem sborníky. Za jedny z nejdůležitějších považuji

16

Pelešková, Jana: Das Amt der/des Ausländerbeauftragten im Kontext der Debatte über die
multikulturelle Gesellschaft, FSV UK, Praha 2004.
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sborníky Migrationsreport17, jejichž spoluvydavatelem je již zmíněný Klaus J. Bade.
Z nich jsem čerpala informace k přistěhovalecké politice

18

, reformě státní

příslušnosti,19k debatě o přistěhovaleckém zákoně20 a segregaci přistěhovalců21.
Další sborník, který byl přínosný pro mou práci, se týká přímo kontextu
berlínské situace – Migration und Integration in Berlin22. Autoři jednotlivých studií zde
zkoumají nedostatky i potenciál berlínské migrační a integrační politiky v oblasti
školství, vývoje pracovního trhu a městského vývoje. Pro pochopení současných
problémů s integrací cizinců v Berlíně je důležité znát právě vývoj města před rokem
1989. Většina osob migračního původu přišla do západního Berlína ještě před pádem
zdi. Koncentrace etnických menšin se vytvořily zejména v některých čtvrtích západního
Berlína. Ve východním Berlíně žil před rokem 1989 jen marginální počet cizinců, ale po
roce 1990 se i tam začaly vytvářet větší koncentrace nově příchozích, zejména
ruskojazyčných vysídlenců. Sociálním a strukturálním vývojem města se zabývá ve své
knize Andreas Kapphan23, ve které objasňuje důvody vzniku koncetrací cizinců. Další
publikace Abschied von Multikulti24 se zabývá sociálními důsledky etnických kolonií
pro integrační proces, tematizuje vývoj vzdělávací politiky a dává ho do souvislostí se
současným stavem.
Integrace je komplexní proces, který zahrnuje téměř všechny oblasti společnosti.
Není možné je v této práci všechny obsáhnout, proto jsem se rozhodla zaměřit pouze na
část – na integraci v oblasti školství. Při zpracování této problematiky jsem vycházela
ze sborníku Herkunftsbedingte Disparitäten im Bildungswesen 25 , který analyzuje
17

Bade, Klaus J./Münz, Rainer:Migrationsreport 2000, Campus Verlag, Frankfurt am Main 2000;
Bade, Klaus J./Münz, Rainer:Migrationsreport 2002, Campus Verlag, Frankfurt am Main 2002;
Bade, Klaus J./Bommes, Michael/Münz, Rainer: Migrationsreport 2004, Campus Verlag,
Frankfurt am Main 2004.
18
Santel, Bernhard/Weber, Albrecht: Zwischen Ausländerpolitik und Einwanderungspolitik:
Migrations- und Ausländerrecht in Deutschland, in: Bade, Klaus J./Münz,
Rainer:Migrationsreport 2000, Campus Verlag, Frankfurt am Main 2000.
19
Dornis, Christian: Zwei Jahre nach der Staatsangehörigkeitsrechts – Bilanz und Ausblick, in:
Bade, Klaus J./Münz, Rainer:Migrationsreport 2002, Campus Verlag, Frankfurt am Main 2002.
20
Angenendt, Steffen/Kruse, Imke: Migrations- und Integrationspolitik in Deutschland 20022003: die Streit um das Zuwanderungsgesetz, in: Bade, Klaus J./Bommes, Michael/Münz,
Rainer: Migrationsreport 2004, Campus Verlag, Frankfurt am Main 2004.
21
Leggewie, Claus: Integration und Segregation, in: Bade, Klaus J./Münz, Rainer:
Migrationsreport 2000, Campus Verlag, Frankfurt am Main 2000.
22
Gesemann, Frank (ed.): Migration und Integration in Berlin, Leske+Budrich, Opladen 2001.
23
Kapphan, Andreas: Das arme Berlin. Sozialräumliche Polarisierung, Armutskonzentration und
Ausgrenzung in den 90er Jahren, Leske+Budrich, Opladen 2002.
24
Luft, Stefan: Abschied von Multikulti. Wege aus der Integrationskrise, Verlag Dr. Ingo Resch,
Gräfelfing 2006.
25
Baumert, Jürgen/Stanat, Petra/Watermann, Rainer: Herkunftsbedingte Disparitäten im
Bildungswesen: Differenzielle Bildungsprozesse und Probleme der Verteilungsgerechtigkeit, VS
Verlag für Sozialwissenschaft, Wiesbaden 2006.
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důvody malých úspěchů u dětí migračního původu. Statistické údaje vztahující se
k situaci žáků s migračním původem (dosažené vzdělání apod.) na berlínských školách,
jsou k dispozici na webových stránkách senátní správy pro vzdělání, vědu a výzkum
(Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung) a zemského statistického
úřadu v Berlíně (Statistisches Landesamt Berlin).
Jako doplňující zdroj informací k migrační a integrační politice v Berlíně mi
posloužila uskutečněná interview s mluvčí berlínského úřadu Beauftragte des Senats
von Berlin für Integration und Migratio, paní Elke Pohl a se zástupcem Türkischer
Bund in Berlin-Brandenburg, panem Kenanem Kolatem.

2.2 Definice pojmů
2.2.1 Migrace
Migrace spoluutváří dějiny lidstva od jeho počátků až do dnešních dnů. Migrace
tedy není novým fenoménem. V průběhu dějin se ale změnila její povaha a vnímání
západními společnostmi.
Po několik století hrála Evropa roli kolonizátora a miliony evropských
emigrantů odcházely osidlovat Nový svět či jiné kolonie. Po druhé světové válce se
však migrační vlna obrátila. Evropské státy se z vystěhovaleckých států proměnily ve
státy přistěhovalecké. Zatímco dříve mířily proudy migrace do nových míst,
považovaných za neobydlená, nyní míří migranti do hustě obydlených zemí. Zároveň
pro ně přestává platit, že se po určité době vrátí s vydělanými penězi domů, a ani
nechtějí splynout s přijímací společností (Aufnahmegesellschaft).26
Pojem

migrace

pochází

z latinského

slova

„migrare“,

případně

„migratio“ (stěhovat se).27 Migrace je tedy označením pro geografický pohyb jedinců
nebo skupin, tj. pro mobilitu lidí v užším nebo širším geografickém prostoru. Rozlišuje
se mezinárodní (externí) migrace, která znamená pohyb mezi zeměmi a má buď formu
migrace nebo emigrace. Dále může být migrace interkontinentální (zámořská) a
intrakontinentální (kontinentální) v rámci jednoho světadílu. Protikladem mezinárodní
je vnitřní (interní) migrace, tj. pohyb uvnitř jednoho národního státu.28

26

Baršová, Andrea/Barša, Pavel: Přistěhovalectví a liberální stát, Masarykova univerzita, Brno
2005, s. 7-8.
27
Han, Petrus: Soziologie der Migration, Lucius & Lucius, Stuttgart 2005, s. 7.
28
Geist, Bohumil: Sociologický slovník, Victoria Publishing, Olomouc 1992, s. 224-225.
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V sociálních vědách se pojmem migrace rozumí obecně takové pohyby osob a
skupin osob, které jsou podmíněny trvalou změnou místa bydliště. Mezinárodní
statistické zachycení migračních pohybů vystihovalo na základě doporučení Organizace
spojených národů do roku 1950 dlouhodobou změnu bydliště za migraci, když trvala
déle než jeden rok. Od roku 1960 byla za migraci považována změna bydliště, která
trvala déle než pět let. Po revizi doporučení OSN ke statistickému zachycení
mezinárodní migrace z roku 1998 jsou za migranty označovány ty osoby, které
minimálně po časový úsek jednoho roku změní stálé bydliště ze země původu do jiné
země.29
Kritérium trvalé změny místa bydliště je podstatné také pro sociologické určení
definice migrace, nezávisle na tom, jestli tuto změnu sami migranti chtějí nebo nechtějí.
Podle chápání pojmu sociology není za migraci považován každý prostorový pohyb
osob nebo skupin osob. Prostorové pohyby osob, které nejsou spojeny s trvalou změnou
bydliště vycházející mimo dosavadní hranice obce (např. cestující, dojíždění
zaměstnanců za prací, přesuny v rámci stejné politické obce), se nepovažují za
migraci.30

2.2.1.1 Formy migrace
Představa o tom, že lidé jsou usedlí, není až tak pravdivá. Ve skutečnosti
zůstávají lidé jen zřídka celý život v místě, kde se narodili. Naopak jsou v pohybu a
neustále hledají nové a lepší podmínky a možnosti pro život. Americký sociolog Robert
E. Park (chigagská škola) již ve 20. letech minulého století zastupoval tezi, že pokrok
v dějinách a civilizační proces je možný soustavnými migračními pohyby lidí a
mícháním národů a kultur.31
Od konce druhé světové války celosvětově nepřetržitě stoupá rozměr migračních
pohybů a postihuje celý svět, takže dnes neexistuje region, který by tímto vývojem
nebyl postižen. Plošné a kvantitativní rozšíření migračních pohybů dosáhlo
celosvětových rozměrů, takže se v této souvislosti hovoří o globalizaci migračních
pohybů, případně o „věku migrace“ (Age of Migration).32

29

Han (2005), s. 7.
Tamtéž, s. 8.
31
Tamtéž, s. 21.
32
Tamtéž, s. 85.
30
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Paralelně k tomu vznikají základní změny ve směru proudu migračních pohybů.
Jednostranně proudící migrační pohyby z tzv. klasických vystěhovaleckých (Velká
Británie, Irsko, Německo) do klasických přistěhovaleckých zemí (severní Amerika,
Austrálie) jsou nahrazovány rotujícími migračními pohyby. Mnoho zemí je dnes
vystěhovaleckou a přistěhovaleckou zemí zároveň.
Pozadí migračních pohybů může mít rozdílné důvody, takže se dají rozčlenit do
několika forem. Tato diplomová práce se zabývá migrační a integrační politikou
v Německu od 2. poloviny 20. století, proto se zaměřím na vysvětlení pojmů hlavních
forem migrace do SRN jako pracovní migrace, migrace s cílem slučování rodin,
uprchlíci a migrace etnických menšin.
Pracovní migrace souvisí s hospodářským vývojem země, který ovlivňuje
poptávku po pracovní síle. Pokud nemůže být v rostoucím hospodářství potřeba po
pracovní síle zcela uspokojena nabídkou místního pracovního trhu, je v zájmu
hospodářského růstu podniknuto vše, aby byla vyrovnána chybějící pracovní síla ze
zahraničí. Tím teoreticky vznikají z hospodářského hlediska podmínky pracovního trhu,
pro které je přeshraniční migrace pracovní síly nezbytná. Přistěhovalectví pracovních
migrantů vyžaduje otevřenost pracovního trhu a administrativní podporu ze strany státu,
který migranty přijímá.33 Pracovní migrace do SRN v poválečném období měla podobu
masivního náboru zahraničních pracovníků (viz kapitoly 3.2, 3.3 a 3.4).
S pracovní migrací souvisí další forma migrace – migrace s cílem slučování
rodin (Familienzusammenführung), tzn. přistěhování manželek/manželů a nezletilých
dětí. Migranti původně emigrovali ze své vlasti s cílem, že se po přechodné době
strávené v cizině vrátí opět domů. Z dočasné migrace tohoto druhu se stává často trvalá
migrace, pokud se nepodaří dosáhnout plánovaných a stanovených hospodářských cílů.
Tím je podmíněné prodloužení strávené doby v cizině nutně spojené s narůstajícím
odcizením od země původu. Slučování rodin po etapách (nejprve přistěhování
manželek/manželů, pak nezletilých dětí) a tím spojené investice do bydlení a
domácnosti jsou často krokem k trvalému usazení v přijímací zemi. Globálně stoupající
pracovní migrace vede tendenčně ke stoupajícím migračním pohybům, protože
zpravidla za ní následuje migrace rodinných příslušníků.34
Výraznou a zároveň obavy vzbuzující formou migrace je narůstající příliv
uprchlíků. Uprchlíci jsou lidé, kteří na základě rozdílně vzniklých příčin a
33
34

Han (2005), s. 86.
Tamtéž, s. 97.
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odůvodněného ohrožení na životě, opouští dočasně nebo natrvalo svoje původní
bydliště. Mohou být vyhnáni také na základě státem vynucených opatření. Útěk a
vyhnání jsou odjakživa úzce spojeny s dějinami lidstva a nepředstavují tak nic nového.
Ovšem neustále narůstající rozměr této formy migrace od druhé poloviny 20. století
nemá v dějinách obdoby.
Definice pojmu uprchlík je obsažena v Ženevské konvenci o uprchlících: „Ve
smyslu této smlouvy výraz ‚uprchlík‘ označuje každou osobu, která (...) z oprávněné
obavy před pronásledováním kvůli rase, náboženství, národnosti, příslušnosti k určité
sociální skupině nebo kvůli svému politickému přesvědčení se nachází mimo zemi, které
je občanem a jejíž ochrany nemůže nebo nechce kvůli této obavě požadovat; nebo se
nachází jako osoba bez státní příslušnosti v důsledku těchto událostí mimo zemi, ve
které obyčejně pobýval a nemůže se tam vrátit nebo se tam kvůli zmíněným obavám
vrátit nechce.“35
Tato definice jmenuje důvody pronásledování (rasa, náboženství, národnost,
politické přesvědčení), které jsou důvodem uznání určité osoby za uprchlíka. Přitom ale
není jasné, podle jakých kritérií pronásledování skutečně jako takové může být uznáno.
Tím zůstává také otevřená otázka, kdy vzniká odůvodněná obava z pronásledování,
která jako jediná je důvodem k útěku. Každá pronásledovaná, vyhnaná či prchající
osoba, která chce být uznána za uprchlíka ve smyslu Ženevské konvence o uprchlících,
proto musí odůvodněnou obavu z pronásledování věrohodně zdůvodnit a prokázat.
Jednotlivá úprava je na každém státu, koho chce přijmout za uprchlíky. V praxi
předpokládá uznávání uprchlíků prověřování v jednotlivých případech, které s sebou
přináší řadu problémů a nejistot jak pro úřady tak pro pronásledované osoby.36
Typický příklad migrace etnických menšin představuje také pracovní migrace
z jihoevropských a středozemních států do Německa v letech 1955 až 1973. V Německu
žijí původní „gastarbeiteři“ (hostující dělníci) již po generace, mnoho z nich je však
stále cizinci bez občanských práv. Zásadní problém pro menšiny spočívá v tom, že je
jim většinovou společností odpírána rovnoprávná účast na politickém životě a
vykonávání občanských práv. Ochrana menšin se proto zaměřuje proti politice jejich
35

„Im Sinne dieses Abkommens findet der Ausdruck ‚Flüchtling‘ auf jede Person Anwendung,
die (...) aus der begründeten Furcht vor Verfolgung wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität,
Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugung
sich außerhalb des Landes befindet, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt, und den Schutz
dieses Landes nicht in Anspruch nehmen will; oder die sich als Staatenlose infolge solcher
Ereignisse außerhalb des Landes befindet, in welchem sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt hatte,
und nicht dorthin zurückkehren will.“ Citováno podle Han (2005), s.102.
36
Han (2005), s. 103.
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utlačování národním státem. Patří sem i migrace německých menšin, tzv. vysídlenců a
pozdních vysídlenců z východoevropských států (viz kapitola 3.6).

2.2.2 Integrace
Migrace s sebou přináší podstatné změny nejen v životě migrantů. Dlouhodobě
má migrace vliv i na změny společnosti, která přijímá velké počty cizinců. Nezávisle na
důvodech přijetí, vede přistěhovalectví dlouhodobě k citelné proměně kulturních,
hospodářských, sociálních a demografických struktur přijímací společnosti.37
Integrace je obecně označována jako spojení jednotlivců nebo skupin do
společenského celku při uznání a akceptování kulturních rozdílů. Integrace je proces,
který probíhá po generace, a ve kterém dochází ke stírání rozdílů v životních
podmínkách mezi místními obyvateli a přistěhovalci.38
Problém multikulturního soužití se začal v západní Evropě artikulovat v průběhu
60. a 70. let v souvislosti s přílivem levné pracovní síly z neevropských zemí. Tato
přistěhovalecká vlna nastolila otázku, jak začlenit do industriálních společností
komunity, jejichž struktura odpovídá životu v agrárních společnostech.

2.2.2.1 Modely a členění integrace
V západní Evropě 60. až 80. let minulého století lze rozlišit tři modely integrace
–asimilační, pluralistický (či multikulturní) a etnicko-exklusivistický.39
V asimilačním modelu, jehož prototypem je Francie, jsou přistěhovalci přijímáni
jako stálí a rovnoprávní členové společnosti za podmínky, že se asimilují do dominantní
kultury. V modelu pluralistickém (nebo také multikulturním), jehož prototypem je
Velká Británie, je imigrace vnímána jako trvalá. Na rozdíl od Francie však společnost
přistupuje k přistěhovalcům jako ke kulturně odlišným komunitám. K asimilačnímu a
pluralistickému typu patří i etnicko-exklusivistický model (označovaný také jako
„přechodná diferencovaná inkorporace“), jehož prototypem bylo až do konce 90. let
Německo. Tento model integrace však nebyl politicky integrační, ale spíš segregační.
Etnicko-kulturní odlišnost byla chápána jako nepřekonatelná překážka politické
37

Tamtéž, s. 320.
Beger, Kai-Uwe: Migration und Integration. Eine Einführung in das Wanderungsgeschehen
und die Integration der Zugewanderten in Deutschland, Leske+Budrich, Opladen 2000, s. 10.
39
Baršová (2005), s. 36.
38

16

integrace. Zatímco předcházející dva přístupy jsou spjaty s ius soli (teritoriální princip),
v zemích s tímto přístupem se vychází při přiznávání občanství z ius sanguinis (princip
původu).40 Správní řízení o naturalizaci je velmi komplikované a dává státu (resp. jeho
úředníkům) velký manévrovací prostor k rozhodování.41 Do změny přistěhovaleckého
zákona platilo, že dítě narozené tureckým občanům trvale žijícím a pracujícím
v Německu nemělo automatický nárok na německé občanství. Imigrace byla podmíněna
potřebami trhu práce a pobyt „hostujících pracovníků“ (Gastarbeiter) byl chápán jako
dočasný; společnost proto neusilovala o zlepšení jejich právního postavení a
nezvažovala důsledky jejich kulturní odlišnosti. S tímto přístupem kontrastovala
automatická právně-politická integrace přistěhovávajících se etnických Němců, tzv.
vysídlenců (viz kapitola 3.8).42
Obecně se rozlišují čtyři roviny integrace – strukturální, kulturní, sociální a
identifikační. První dimenze (strukturální integrace) označuje proces, ve kterém
přistěhovalci získají v přijímací společnosti přístup ke společenským pozicím a status na
bázi rovných šancí. Integrace zahrnuje jak u přistěhovalců tak u místních učební proces
související se získáváním znalostí o kultuře, který je nezbytný pro účast na
společenském životě (kulturní integrace nebo akulturace). Členství ve společnosti
znamená v osobní oblasti akceptování účasti na sociálních aktivitách přijímací
společnosti (sociální integrace). V neposlední řadě se subjektivní stránka integrace
projevuje v procesu osobní definice sounáležitosti s přijímací společností (identifikační
integrace).43
Empirické výzkumy migrace dospěly k ideálnímu modelu procesu integrace
přistěhovalců, který nejprve zahrnuje získání jazykových schopností a znalostí
sociálních pravidel přijímací země. Je to proces učení a adaptace, který je označován
jako přizpůsobení (Akkomodation). Ve druhé fázi tohoto procesu dochází u
přistěhovalců ke změně hodnot, norem a postojů, které mohou vyústit v dalekosáhlé
přejímání

kultury

většinové

společnosti.

Tato

fáze

se

nazývá

akulturace

(Akkulturation).44
V německy mluvícím prostoru rozvinul Hartmut Esser obecnou teorii integrace
imigrantů. Podle jeho názoru je integrace „stavem rovnováhy“ (Zustand des
40

Viz kapitola 4.1.
Barša, Pavel: Politická teorie multikulturalismu, Centrum pro studium demokracie a kultury,
Brno 1999, s.11.
42
Baršová (2005), s. 36.
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Beger (2000), s. 10-11.
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Gleichgewichts), kterého imigrant dosáhne prostřednictvím procesu přizpůsobení. 45
Esser dělí začlenění přistěhovalců do společnosti podle následujících fází – akulturace,
asimilace a integrace.
Co se týče vztahů mezi jednotlivými dílčími procesy začleňování, poukazuje
Esser na to, že integrace jako stav vnitřní psychické spokojenosti předpokládá stálost
zaměření, která vzniká jako důsledek zdařilého učebního procesu.46 Tím je zřejmé, že
akulturace je předpokladem integrace. Akulturace vede z dlouhodobého hlediska
k asimilaci, takže akulturace je počáteční fáze integrace. Esser zdůrazňuje, že integrace
následuje po asimilaci jen tehdy, když přistěhovalci přes uspokojení vlastních potřeb
rozvíjí navíc další cíle.
Z výše popsané teoretické integrace a asimilace imigrantů lze vyvodit, že proces
jejich integrace do přijímací společnosti je pokračováním asimilačního procesu, který se
skládá z několika po sobě následujících fází, z procesního a stupňovitého začleňování
do rozdílných strukturálních oblastí přijímací společnosti. Proces akulturace tak
předchází integraci, protože strukturální integrace není myslitelná bez akulturace.
Jelikož jsou individuální učební schopnosti a schopnost adaptace tak jako cíle u
přistěhovalců odlišné, musí se podřídit jejich strukturální integrace odlišnostem. Na
druhé straně přijímací společnost ne vždy vychází přistěhovalcům vstříc (např. etnická
diskriminace). To znamená, že jednotlivci překonávají strukturální integraci nejen
s odlišnými problémy (osobní konflikty, frustrace), ale i s různým úspěchem. Tato
skutečnost ukazuje na to, že integrační proces nemusí vždy vést k plné asimilaci.
Vzniklé odchylky způsobují komplikace v integraci a vedou k pluralitě přijímací
společnosti.47

3. Vývoj migrace do Spolkové republiky Německo po roce
1945
3.1 Vývoj po roce 1945
Ke konci 2. světové války začal masivní pohyb obyvatelstva z východu na západ,
který byl poznamenán vyhnáním a útěkem. Tento migrační pohyb byl důsledkem
45
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politiky nacionálního socialismu. V souvislosti s germanizační politikou hitlerovského
Německa byli do východoevropských zemích zabraných Wehrmachtem přesidlováni
němečtí občané. Ti začali již v srpnu 1944 z bývalých německých území východně od
hranice Odry a Nisy utíkat na západ před postupující Rudou armádou. To se netýkalo
pouze této skupiny. Právě tak byly postiženy skupiny, které se v průběhu osidlování
východu před staletími usadily v Polsku, Rumunsku, bývalém Československu,
Maďarsku nebo v oblasti Volhy. V důsledku nového vytyčení státních hranic a politiky
spojenců bylo rozhodnuto o „návratu“ německého obyvatelstva z těchto oblastí do
poválečného Německa.48
Podle sčítání lidu z října 1946 bylo evidováno ve čtyřech okupačních zónách
přes 9,6 miliónů vyhnaných Němců z východní Evropy, z toho se 3,6 miliónů nacházelo
v sovětské okupační zóně a téměř 6 miliónů v západních zónách (americké, britské a
francouzské).49
Po vzniku Spolkové republiky Německo a Německé demokratické republiky
v roce 1949 do postavení zdi v roce 1961 přišlo z východního do západního Německa
přibližně dalších 3,1 miliónů lidí. Více než 90 % přírůstků obyvatelstva tvořily mezi
lety 1950 – 1960 zejména vyhnanci a uprchlíci.50
Německé hospodářství již na konci druhé světové války čelilo díky konjunktuře
zbrojení a válečnému hospodářství nedostatku pracovních sil. Bezprostředně po
skončení války se ale Německo potýkalo s jinými problémy. Rozhodnutí spojenců o
hospodářském omezení v důsledku rozsáhlého poškození transportních cest způsobilo,
že velká část produkce byla zastavena. Zavedením měnové unie v roce 1948 ve třech
západních zónách začal hospodářský rozmach a ukázalo se, jak rozsáhlá byla
průmyslová kapacita během války. Přitom hrály důležitou roli dva předpoklady –
odpovídající kapitál, tady měla význam především americká pomoc v podobě
Marshallova plánu a existující dostatečný počet pracovních sil.51
Vysoká konjunktura začínajícího „hospodářského zázraku“ na začátku 50. let
ulehčila hospodářskou a sociální integraci uprchlíků a vyhnanců. K tomu navíc tvořili
kvalifikovanou pracovní sílu, která přispěla ve značné míře k poválečné obnově
48
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Spolkové republiky. Můžeme tedy říct, že bez vyhnanců a uprchlíků by se ve Spolkové
republice projevil nedostatek pracovních sil již v 50. letech. Situace se začleněním
vyhnanců a uprchlíků nebyla tak jednoduchá, jak by se na základě výše stručně popsané
skutečnosti mohlo zdát. Zejména zde byly regionální rozdíly, které byly způsobeny
nerovnoměrným rozdělením vyhnanců a uprchlíků v západních zónách. Podíl vyhnanců
na obyvatelstvu byl ve Šlesvicku-Holštýnsku v roce 1950 33 %, v Dolním Sasku 27,2 %,
v Bavorsku 21,2 %. Naproti tomu v Bádensku-Würtembersku to bylo 13,4 %,
v Hamburku 7,2 % a v Severním Porýní-Falci jen 5,1 %. 52 Toto nerovnoměrné
rozdělení mělo dvě příčiny. Za prvé měli být vyhnanci a uprchlíci z východních oblastí
posláni podle vůle okupačních mocností do takových oblastí, ve kterých byly nejméně
poškozeny nebo zničeny obytné prostory. To vysvětluje, proč právě převážně
zemědělské země jako Bavorsko, Dolní Sasko a Šlesvicko-Holštýnsko přijaly až 60 %
všech vyhnanců. Za druhé francouzská okupační správa až do roku 1948 odmítala
přijímání vyhnanců do své zóny. Tím se vysvětluje nízký podíl vyhnanců v zemích
Porýní-Falc a Bádensko-Würtembersko, které patřily do francouzské zóny.53
Proti přílivu miliónů přistěhovalců z východu panovaly mezi obyvatelstvem
obavy. Jak se jim podaří v krátké době zajistit práci a místo k bydlení? Jak bude
probíhat soužití mezi domácím obyvatelstvem a nově příchozími vyhnanci a uprchlíky,
kteří přišli z kulturně odlišných prostředí? Tyto otázky dnes působí přehnaně, ale tehdy
panovaly oprávněné obavy z politické radikalizace těchto několika miliónů lidí. Jejich
dlouhodobě neutěšitelná situace - vyhnání ze své původní vlasti, bez práce, bez střechy
nad hlavou a odmítáni místními mohla být důvodem k politickým nepokojům.54
Ve skutečnosti se vyhnance a uprchlíky podařilo v relativně krátké době
integrovat do nově vznikající západoněmecké společnosti. Politické ohrožení ani
sociální napětí se neprojevily v takové míře, v jaké panovaly obavy. Příčinu lze hledat
jednak v příznivém vývoji hospodářství 50. let a také v řadě sociálních a finančních
opatření, které měly vyhnancům ulehčit začlenění do nového prostředí.
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3.2 Počátky náboru zahraničních pracovníků
V polovině 50. let se začala psát nová kapitola dějin zaměstnávání cizinců
v Německu. 55 V listopadu 1954 byla v německém tisku zveřejněna informace, že
spolková vláda uvažuje o umožnění přístupu italských pracovníků na německý pracovní
trh. Tato zpráva byla překvapením pro odbory, vyhnanecké organizace, ale především
pro samotné spolkové ministerstvo práce. Jejich hlavním argumentem bylo, proč
zaměstnávat cizince, když je 7 % (1 milión) Němců bez práce a zdaleka ještě nebyly
vyčerpány všechny rezervy německého pracovního trhu. 56
Jedním z důvodů byl nerovnoměrný vývoj na pracovním trhu po válce. V roce
1955 byla průměrná míra nezaměstnosti 5,1 %, ale výrazně se lišila podle regionů.
Například v Bádensku-Würtembersku činila nezaměstnanost 2,2 %, v Severním PorýníVestfálsku 2,9 %, ve Šlesvicku-Holštýnsku naproti tomu 11,1 %. V září 1955 se
pohybovala míra nezaměstnosti u mužů na spolkovém průměru 1,8 %. To znamenalo,
že německá pracovní síla byla v hospodářsky silných regionech téměř plně vyčerpaná.
Protože hospodářské prognózy poukazovaly nadále na růst hospodářství, muselo se
v dohledné době počítat s nedostatkem pracovní síly na regionální úrovni.57
Spolková vláda nejprve záměr najímání zahraničních pracovníků dementovala
s poukazem na nezaměstnanost německého obyvatelstva, ale ministr práce Storch přesto
v prosinci 1954 připustil, že se bude uvažovat o nabídce italské vlády na dodání
pracovníků, jakmile nebude moci být poptávka po pracovní síle uspokojena z řad
německých pracovníků. Ale taková situace podle Storcha neměla nastat před rokem
1957. 58 Na druhé straně se ministerstvo hospodářství a ministerstvo pro výživu
vyjádřily o potřebě náborů zahraničních pracovníků z důvodu udržení a růstu
produktivity. Avšak obě ministerstva vycházela z názoru, že teprve plná zaměstnanost
(méně než 1 % nezaměstnaných) v Německu může být předpokladem pro přijmutí
cizinců.
Zatímco Sociálně-demokratická strana Německa (SPD), odbory, ale také
ministerstvo práce, Spolkový úřad práce a většina poslanců Křesťansko-demokratické
unie (CDU) byli toho názoru, že o možnosti zaměstnávání cizinců lze uvažovat až když
i ten poslední Němec bude mít práci, tak na ministerstvu hospodářství hrály politickou
55
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roli také úvahy o mzdách. Regionální a strukturální nedostatek pracovní síly posílil
konkurenci mezi podnikateli při hledání pracovníků a začal se projevovat ve zvyšování
mezd pracovníků. Prostřednictvím rozšíření nabídky pracovníků by se tomuto vývoji
zabránilo.59
22. prosince 1955 byla v Římě podepsána německo-italská smlouva o náboru
pracovníků. Byla to první smlouva tohoto druhu, která sloužila jako vzor pro pozdější
podobné smlouvy s dalšími státy (viz kapitola 3.3). Pracovníci byli v Itálii vybíráni
náborovou komisí norimberského úřadu práce ve spolupráci s italskými úřady. Byli
najímáni ti, kteří vyhověli požadavkům německých podniků a ti pak byli přiřazováni
podle schopnosti do jednotlivých podniků. Ve smlouvě bylo najmutým pracovníkům
mimo jiné garantováno stejné sociální postavení jako německým pracovníkům. Cílem
náborů neměla být organizovaná a řízená imigrace, ale pouze jím měly být odstraněny
konjunkturálně a demograficky podmíněné nedostatky pracovního trhu.60
Na veřejnosti bylo ze strany vládních úřadů poukazováno na to, že se jedná
pouze o krátkodobé a přechodné opatření k pokrytí poptávky, které nebylo možné řešit
jiným způsobem. Tato argumentace, že neexistuje hospodářská ani politická alternativa
k zaměstnávání cizinců, pokud jde o udržení hospodářského růstu, byla používána i
v následujících letech při rozšiřování náboru zahraničních pracovníků. 61 Ostatně o
krátkodobosti tohoto řešení mělo svědčit i neoficiální pojmenování těchto pracovníků „gastarbeiter“ (hostující dělník).

3.3 Zahraniční pracovníci – flexibilní pracovní síla?
V letech 1959 až 1962 dosáhl německý pracovní trh svého vrcholu. Poměr mezi
počtem nezaměstnaných a nabízenými volnými místy se obrátil. Počet německých
zaměstnanců začal od roku 1962 klesat, zatímco počet zahraničních pracovníků mezi
lety 1959 až 1965 stoupl o jeden milión. Za tímto vývojem lze hledat víc událostí, které
se sešly dohromady na začátku 60. let.
Jednou z nich byla stavba berlínské zdi ve východním Německu v roce 1961,
jejíž postavením se zastavil proud uprchlíků přicházejících z NDR. To při pokračujícím
hospodářském růstu SRN znamenalo citelnou ztrátu významného zdroje pracovní síly, a
59
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tak tato ztráta byla nahrazována najímáním nových zahraničních pracovníků. Dalším
významným faktorem byla skutečnost, že od roku 1962 začal klesat počet německých
zaměstnanců. Jednak to bylo způsobeno tím, že dorůstaly slabé válečné ročníky,
zlepšilo se zaopatření ve stáří, které snížilo průměrný věk odchodu do důchodu,
prodloužila se délka studia a snížila se průměrná pracovní doba ze 44,4 na 41,4 hodin
týdně.62
V této situaci byli ve velké míře znovu najímáni zahraniční pracovníci. Po
smlouvě o náboru pracovníků s Itálií, tak následovala smlouva s Řeckem a Španělskem
(1960), Tureckem (1961), Marokem (1963), Portugalskem (1964) a Jugoslávií (1968).
Nejprve byli mezi cizinci nejvíc zastoupeni Italové, Španělé a Řekové. Jejich počet však
začal v 70. letech klesat, zatímco na konci 60. let stoupl podíl Jugoslávců a především
Turků.63
Zaměstnávání

zahraničních

pracovníků

bylo

zdůvodňováno

především

pozitivními účinky na německé hospodářství. Jedním z pozitivních aspektů měla být i
mobilita cizinců jako rezervoáru pracovní síly. V případě krizového vývoje
hospodářství a s tím související situací na pracovním trhu, mohli být tito
„gastarbeiteři“ posláni zpátky domů.64
Zpočátku skutečně mělo najímání zahraničních pracovníků příznivé dopady na
celkovou hospodářskou situaci v SRN. Pro spolkovou vládu mělo význam nejen to, že
zaměstnávání cizinců umožňovalo další hospodářský růst, ale že vysokou mírou
spořivosti „gastarbeiterů“ byla tlumena poptávka po konzumním zboží a byly
stabilizovány ceny. Na podzim 1964 byl ve Spolkové republice přivítán již milióntý
„gastarbeiter.“
Výhody ze zaměstnávání cizinců neplynuly jen pro hospodářství. Podle
tehdejšího tajemníka spolkového ministerstva práce to všeobecně mělo víc výhod než
nevýhod: „Zahraniční pracovníci, z nichž převážná většina je v nejlepším produktivním
věku mezi 18 a 45 lety, přispívají na jedné straně významně ke zvyšování nabídky zboží,
aniž by na druhé straně zvýšili ve stejném objemu poptávku po konzumním zboží ...
K tomu platí zahraniční pracovníci ve Spolkové republice daň ze mzdy a sociální
pojištění podle stejných pravidel jako platí místní zaměstnanci. Při stáří zahraničních
pracovníků se to projeví výhodně především pro německé důchodové pojištění, protože
62
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od zahraničních pracovníků jsou přijímány mnohem vyšší příspěvky než je současně této
skupině osob vypláceno na důchodovém plnění.“65
Všichni zastávali společný názor, že v případě zaměstnávání zahraničních
pracovníků se jedná o časově omezenou a přechodnou záležitost. Nikdo z odpovědných
lidí se v této době nezabýval dalšími důsledky z dlouhodobé perspektivy zaměstnávání
stále stoupajícího počtu „gastarbeiterů“.66
Zaměstnávání cizinců se projevilo také v právních předpisech týkajících se
cizinců. V cizineckém zákoně z dubna 1965, který nahradil dosud platné zákony a
nařízení z předválečného období, byl dán úřadům prostřednictvím práva k pobytu
a právem k pracovnímu povolení pro cizince ze států mimo Evropské hospodářské
společenství (EHS) prostor pro uvážení, kterým mohl být vývoj pracovních sil ze
zahraničí flexibilně přizpůsobován hospodářské situaci v SRN. Příslušníci ze zemí EHS,
v tomto případě Italové, byli podle smluv při založení EHS v rovnoprávném postavení
k německým

zaměstnancům.

Pro

většinu

zahraničních pracovníků

ale platil

v cizineckém zákoně právní předpis konceptu přechodného pobytu, který také z velké
části utvářel jejich život v Německu.67
Nejvyšší podíl cizinců vykazovalo v roce 1963 stavebnictví, železářský a
kovodělný průmysl a hornictví. Cizinci oproti německým pracovníků dostávali díky
nižší kvalifikaci nebo zařazení také nižší mzdu. Zahraniční pracovníci pracovali
převážně jako nevyučení nebo vyučení dělníci v průmyslu a hlavně v odvětvích, ve
kterých byla častá těžká a špinavá práce, úkolová mzda, směnný provoz a formy sériové
výroby s nízkými kvalifikačními požadavky.
Nehledě na cizinecký zákon a jeho prováděcí předpisy, neexistoval dlouhou
dobu v politice vůči cizincům žádný koncept, který by zahrnoval opatření týkající se
infrastruktury, sociální a vzdělávací politiky. Cizinecký zákon byl chápán jako obranný

65

„So tragen die ausländischen Arbeitnehmer, von denen eine überwiegende Mehrheit in
bestem Schaffensalter zwischen 18 und 45 Jahren stehen, einerseits erheblich zur
Gütervermehrung bei, ohne andererseits die Konsumgüternachfrage in der Bundesrepublik in
gleichem Umfang zu erhöhen ... Hinzu kommt, dass die ausländischen Arbeitnehmer in der
Bundesrepublik Lohnsteuer und Sozialversicherungsbeiträge nach denselben Regeln wie
inländische Arbeitnehmer zahlen. Bei dem Lebensalter der ausländischen Arbeitnehmer wirkt
sich das vor allem für die deutsche Rentenversicherung sehr günstig aus, weil sie weit höhere
Beiträge von den ausländischen Arbeitnehmern einnimmt, als sie gegenwärtig an
Rentenleistungen für diesen Personenkreis aufzubringen hat.“ Citováno podle Herbert (2003),
s. 210.
66
Herbert (2003), s. 211.
67
Tamtéž.

24

nástroj proti vzniku přistěhovalecké situace. Důležitou bázi tvořila v prvé řadě politika
pracovního trhu.68

3.4 Konec náborů a jeho důsledky
Do poloviny 60. let byly jakékoliv kritické hlasy ve Spolkové republice
vůči zaměstnávání cizinců spíše ojedinělé. Sice již hned v počátku prvních náborů
zazněla varování na možné negativní důsledky, ale diskuze na toto téma začala teprve
od roku 1964 a zesílila se začátkem hospodářské recese v letech 1966/67.
Příčinu k ní zadal odborník na hospodářství Föhl, který vypočítal, že „bez
dalšího gastarbeitera každé nově zřízené pracovní místo s vysokou produktivitou
vytěsňuje jedno staré pracovní místo, zatímco při nasazení dodatečného gastarbeitera
vedle nového místa zůstane staré místo s nízkou produktivitou zachováno.“69
Důsledkem toho bylo, že nekvalifikovaná místa nebyla odbourávána, ale zůstala
obsazena „gastarbeitery“ a potřebná modernizace strojů tím byla zpomalena. Dále Föhl
poukázal na to, že výhodná kalkulace hospodářského využití zaměstnávání
„gastarbeiterů“ spočívají v tom, že zůstanou v Německu jen přechodně a nejsou pro ně
proto potřeba veřejné investice ve větší míře. Odkazoval dále také na vznikající
problémy s dlouhodobým zaměstnáváním cizinců, mimo jiné proto, že se jejich pobyt
v Německu prodlužoval.
V období první hospodářské recese, která se projevila v západním Německu v
letech 1966 až 1967, došlo v lednu 1968 ke snížení počtu zahraničních pracovníků o 30
% (z 1,3 na 0,9 miliónu). Celkem se tedy zdálo, že vývoj během recese potvrdil názor o
„gastarbeiterech“ jako o hospodářsky krajně flexibilní rezervě pracovní síly.
Diskuze se během recese ohledně zaměstnávání „gastarbeiterů“ převážně
dotýkaly hospodářských aspektů a přitom se stále výhradně týkaly krátkodobé
perspektivy spolkového hospodářství a jeho růstu. Sociální aspekty zaměstnávání
cizinců nebo důsledky pro národní hospodářství zemí, ze kterých byli pracovníci do
Německa posíláni, hrály podřadnou roli stejně jako úvahy o dlouhodobých důsledcích
pro zemi, do které byli najímáni.
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Main 2002, s. 30-31.
69
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Recese z roku 1967 byla pozoruhodně rychle překonána. Na pracovním trhu
znovu zavládl optimismus a opět začal stoupat počet volných míst a s tím poptávka po
zahraniční pracovní síle. Počet zaměstnaných cizinců na německém pracovním trhu
stoupl od roku 1968 z 1 014 000 do roku 1973 na 2 595 000 miliónů, kdy dosáhl svého
vrcholu. Obzvlášť narostl počet tureckých pracovníků. Na konci roku 1972 tvořili Turci
již mezi „gastarbeitery“ největší skupinu. 70
Obrat ve vývoji cizinecké politiky nastal v roce 1973, kdy se projevily
ekonomické důsledky tzv. ropného šoku a cena ropy prudce vzrostla. Následkem toho
došlo ke zhoršení hospodářské situace a nárůstu počtu nezaměstnaných. V důsledku
zastavení hospodářského růstu vláda oznámila ukončení dalších náborů (Anwerbestopp)
ze zahraničí mimo státy Evropského společenství.71 Ukončení náborů směřovalo z části
na konsolidaci a zmenšení zaměstnávání dalších „gastarbeiterů“. Doprovodná opatření
měla podpořit buď jejich návrat domů nebo sociální integraci. Nejdříve skutečně došlo
ke snížení zaměstnaných cizinců mezi lety 1973 až 1979 z 2,6 na 1,8 miliónů. Ale ze
střednědobého hlediska nebylo dosaženo požadovaného výsledku.72
Ukončení náborů totiž omezilo fungování tzv. rotačního principu zahraničních
pracovníků. Podle tohoto principu se zahraniční pracovníci po uplynutí povolení
k pobytu a pracovního povolení měli vrátit domů, aby mohli být nahrazeni nově
najmutými pracovníky. „Gastarbeiterům“ bylo jasné, že kdyby se vrátili domů, tak již
nemají šanci na návrat zpátky. Většina těch, kterých se zákaz týkal, se proto rozhodla
zůstat v SRN natrvalo. Celkem stoupl počet cizinců v letech 1960 až 1980 z 686 000 na
4,4 milióny. Tím se počet cizinců během dvaceti let zvýšil sedminásobně.73
Podle hodnocení spolkového ministerstva práce v roce 1976 se „naděje spolkové
vlády, která chtěla se snižováním zaměstnávání cizinců vyřešit problém začlenění,
nenaplnila. Naopak došlo k dalšímu chybnému vývoji. K problémovým oblastem dnešní
cizinecké politiky patří ... přistěhovávání rodin, vývoj porodnosti, vytváření ghett,
sociologické přeskupení městského obyvatelstva, problémy se vzděláním a zaměstnáním
a rovněž právní nejistota a nejistota spojená s postavením.“
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představuje

mezník,

kterým

se

Spolková

republika

definitivně

proměnila

v přistěhovaleckou zemi.75

3.5 Politika sociálně-liberální vlády
V červnu 1973 byl spolkové vládě předložen vypracovaný plán spolkovým
ministerstvem práce týkající se cizinecké politiky. O problémech, které vznikly ze
zaměstnávání zahraničních pracovníků, se tak začalo víc než jen mluvit. 76 Spolková
vláda (složená z koalice SPD a FDP) přijala na základě vypracovaného plánu „Akční
program“ k zaměstnávání cizinců, kterým sledovala dvě strategie. Na jedné straně se
zaměřovala na omezení příchodu dalších cizinců do Spolkové republiky, na snížení
jejich počtu, podporovala přání, aby se cizinci vrátili domů, a aby byly zachovány jejich
kulturních vazby se zeměmi původu. Na druhé straně vláda chtěla posílit opatření
k integraci a začlenění již v Německu žijících cizinců.
Tyto principy však ve skutečnosti vedly k protikladným politickým opatřením,
proto se vláda v roce 1976 rozhodla pověřit komisi vypracováním jasného a vhodného
konceptu cizinecké politiky. Začátkem roku 1977 byly předloženy výsledky této komise
pod názvem „Návrhy komise spolku a zemí k dalšímu vývoji rozsáhlé koncepce
politiky zaměstnávání cizinců“.77
I zde se projevily rozdílné zájmy skupin zabývajících se problematikou
zaměstnávání cizinců a s problematikou cizinců obecně. Vypracované předpoklady a
návrhy této komise odpovídaly dosavadnímu směru spolkové republiky, a to, že
Spolková republika není přistěhovaleckou zemí, cizinci se po určité době vrátí domů,
v platnosti zůstane ukončení náborů, posílení přípravy a ochoty k návratu, integrace zde
žijících zahraničních pracovníků a jejich rodin, zajištění jejich sociálního a právního
statutu a větší zájem o problémy druhé generace cizinců.78
Tato doporučení představovala základ cizinecké politiky i v dalších letech.
Hlavním cílem většiny politických opatření vlády byla zaměřena na zmenšení počtu
Fehlentwicklungen gekommen. Zu den Problemfeldern der heutigen Ausländerpolitik gehören ...
der Familiennachzug, die Geburtenentwicklung, die Ghettobildung, die soziologiesche
Umschichtung der Stadtbevölkerung, Schul- und Berufsprobleme sowie Rechts- und
Statusunsicherheit.“ Citováno podle Herbert (2003), s. 234.
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cizinců žijících v SRN, ale nezapomínalo se ani na další cíl, který směřoval k integraci
již v SRN žijících cizinců. K tomuto účelu byl v roce 1978 zřízen úřad „Pověřence
spolkové vlády pro otázky cizinců“ (viz kapitola 4.2.4).
V rámci ministerstva práce byla v roce 1979 předložena zpráva, která
obsahovala návrhy na integraci mladší generace cizinců. Konkrétně se ve zprávě jednalo
o ulehčení získání občanství pro druhou generaci bývalých „gastarbeiterů“, silnějšího
zastoupení jazyka a kultury země původu přistěhovalců na školách, ale nemělo to
přitom znamenat bezvýhradné začlenění do německého systému školství. Na tomto
základě přijal kabinet v 19. března 1980 nové zásady pro vývoj cizinecké politiky. Po té
měla zůstat otevřená otázka, jestli pobyt a integrace vyústí v jednotlivých případech
v přistěhovalectví, ale každopádně nebylo přistěhovalectví cílem západoněmecké
politiky. A pokud by cizinci měli v úmyslu se vrátit nemělo se jim bránit, ale měly být
vytvořeny pobídky k podpoře návratu.79
Avšak počty přistěhovalců neklesaly, ale stoupaly. Vláda se proto rozhodla ke
změně dosavadního kurzu, k jasně ohraničené politice. SRN podle ní neměla být
přistěhovaleckou zemí ani se jí stát. 80 Dalšímu přílivu mělo být zabráněno a návrat
cizinců do jejich zemí původu měl být podporován finančními prostředky. Vzhledem ke
stoupajícímu počtu cizinců, hospodářské krizi a narůstajícího tlaku jak ze strany opozice
tak veřejnosti se vláda ocitla v defenzivním postavení a schvalovala další restriktivní
opatření.81
Osm let od ukončení náborů zahraničních pracovníků byla západoněmecká
politika vůči cizincům poznamenána bezradností a agilností. Neboť že by mohlo dojít
díky těmto restriktivním opatřením v dohledné době ke zřetelnému úbytku cizinců
žijících v západním Německu bylo nepravděpodobné. Nerozhodnost vlády zcela
odpovídala odporujícímu si a nejednotnému postoji západoněmecké společnosti. Na
jedné straně vůle přimět cizince k návratu domů, ale zároveň je na nejasné bázi
integrovat, vzít na vědomí problémy dorůstající generace cizinců a na druhé straně
reakce vlády na vzrůstající nepokoje s restriktivní politikou. Po dobu, kdy byla
veřejnost přesvědčena o vyřešení problému tím, že se cizinci vrátí domů, nebylo možné
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uvažovat o přistěhovalecké politice. Dokud politici vzbuzovali dojem, že přítomnost
cizinců je jen dočasné povahy, nemohly se takové postoje změnit.82

3.6 Vláda Helmuta Kohla – „žádná přistěhovalecká země“
Nově zvolený kancléř Helmut Kohl 13. října 1982 ve vládním prohlášení ohlásil
„politiku obnovy“ a jedním z hlavních cílů byla i cizinecká politika. Skutečnost, že byla
politika vůči cizincům tímto způsobem „povýšena“ svědčí o změně, která se v minulých
letech odehrála na veřejnosti i na politické scéně.83
Důkazem této změny se stal předvolební boj v roce 1979, ve kterém se otázka
cizinců stala jedním z hlavních témat. Vedle tradičních témat jako vývoj
nezaměstnanosti či sociální politiky se začalo o toto téma zajímat i západoněmecké
obyvatelstvo. „Každá politická strana v Bonnu riskuje konflikty se svými příznivci, když
se snaží vyřešit problém cizinců a ovlivňuje kurs, který vedle odvrácení dalšího přílivu
má za cíl nevyhnutelnou integraci značné části nynějších gastarbeiterů.“ 84 S tímto
tématem se daly získat, ale i ztratit politické hlasy. Toho se snažila využít především
CDU, která chtěla reagovat na kritický postoj obyvatelstva k cizincům. Jejím hlavním
programovým těžištěm se stalo rychlé a výrazné snížení počtu cizinců v SRN.
I v koaličním ujednání nové liberálně-konzervativní vlády (FDP a CDU) byl
podrobně vylíčen budoucí směr cizinecké politiky. Výchozím bodem programu bylo
konstatování, že „Německo není přistěhovaleckou zemí.“ Z toho vyplývalo formulování
tří cílů: integrace již v Německu žijících cizinců, podpora jejich návratu do vlasti a
omezení dalšího přistěhovalectví. Ale pouze poslední dva jmenované body byly
podrobněji rozvedeny, zatímco k integraci neexistovaly konkrétnější opatření. 85
Nová vláda převzala již vytvořený koncept sociálně-liberální koalice, ve kterém
měl být návrat cizinců podpořen prostřednictvím časově omezených finančních pobídek.
Tímto způsobem chtěla vláda co možná nejvíce cizinců přinutit k návratu domů. Vláda
měla v úmyslu použít všechny dostupné prostředky, aby zabránila dalšímu příchodu
cizinců.86
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Z těchto naléhavých důvodů nechala vláda zřídit po svém jmenování komisi
skládající se ze zástupců spolku, zemí a obcí, která měla během půl roku představit
návrhy k vyřešení problémů způsobených vysokým počtem cizinců žijících v SRN. Ve
výsledku návrhy této komise v mnohém navazovaly na cíle předcházející vlády.
Základem zůstaly představy o přechodném pobytu cizinců.

87

Za vlády kancléře

Schmidta existovaly vedle plánů na podporu návratu také plány na podporu integrace
cizinců. Ty však v novém návrhu zahrnuty nebyly. Došlo ještě k další změně, a sice k
přesunutí kompetencí z ministerstva práce na ministerstvo vnitra.
Vláda celkem rychle zjistila, že dramatické snížení počtu cizinců nebude možné
bez drastických opatření. Pokud měl být omezen příchod cizinců, musel se týkat
zejména přistěhovávání rodinných příslušníků. S tím vyvstala řada otázek a problémů,
jakým způsobem a za jakých podmínek toto stanovit. Cizinecká politika se tak stala
jedním z nejvíce sporných bodů uvnitř koalice. Zatímco CDU a CSU zastávali přísnou a
ohraničenou politiku, byla FDP proti takové politice. Problematika cizinců hýbala ale
celou politickou scénou. Schválený zákon na podporu návratu cizinců do vlasti, který
zavedl finanční pomoc ve výši 10 500 DM, kritizovala opozice i odbory jako
„nemorální a nesolidární“.88
Další krok vlády spočíval ve vypracování návrhu nového cizineckého zákona,
který by nahradil ten z roku 1965. Jednotlivá

ustanovení jen potvrdily dosavadní

politiku. Návrhy na upevnění právního statutu těch, kteří chtěli v Německu zůstat
napořád, byly jako dřív velmi zdrženlivé a nepředstavovaly pro cizince perspektivu
integrace natrvalo. Kvůli sporům v koalici se ale přijetí novelizace cizineckého zákona
nedalo očekávat v dohledné době.

3.7 Sjednocení a 90. léta
Koncem 80. let se Německo začalo potýkat s novou formou přistěhovalectví.
Začal totiž růst počet žadatelů o azyl. Proto se politické zájmy nyní přesunuly od
bývalých „gastarbeiterů“ k této skupině migrantů. V 50. a 60. letech byl počet ročních
žádostí relativně nízký. Do konce 70. let pocházela většina žadatelů o azyl ze zemí
východního bloku a od konce 70. let přicházeli převážně ze zemí „třetího světa“. Počet
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žádostí o azyl dosáhl svého vrcholu v roce 1992. V tomto roce si požádalo o azyl
celkem 438 191 lidí, což byl v historii SRN dosud nejvyšší počet žádostí.89
Zhroucení východního bloku v roce 1989 a sjednocení Německa v říjnu 1990
znamenalo nové výzvy. Praxe a zkušenosti obou německých států v této oblasti byly
odlišné. Počet cizinců žijících na území NDR byl v porovnání se SRN velmi nízký. Na
začátku roku 1989 žilo v NDR 190 000 cizinců. Většina z nich byla ve východním
Německu na základě bilaterálních smluv s jinými, zpravidla socialistickými zeměmi.
V důsledku vývoje ve východní Evropě, s otevřením hranic na západ a
vypuknutím války v Jugoslávii vyvstala pro cizineckou politiku SRN zcela nová situace.
Německo muselo do budoucna počítat s další a podstatnější migrací. Vedle toho do
SRN přicházeli nejen žadatelé o azyl ze států východní Evropy, ale také vysídlenci,
případně pozdní vysídlenci německého původu (Aussiedler/Spätaussiedler). Pojem
vysídlenec vyjadřuje, jak už bylo zmíněno, že dotyčný je německého původu, jeho
předkové sice odešli z Německa do východoevropských zemí, ale přitom si uchovali
vazby na svoji původní vlast.90 Na této bázi měli vysídlenci nárok na základě čl. 116
Základního zákona na německé občanství a rozsáhlé sociální výhody – bydlení,
jazykový kurz, rekvalifikační kurzy apod. V 90. letech se to týkalo především německé
menšiny z Rumunska a z bývalého Sovětského svazu, kteří jsou označováni za pozdní
vysídlence.91 Další migrační skupinou byli Židé ze Sovětského svazu, kteří byli v roce
1990 přijati ještě tehdejší vládou NDR. Vypuknutí válečného konfliktu na balkánském
poloostrově a přijímání uprchlíků z bývalé Jugoslávie vedlo ke vzniku statutu tzv. de
facto uprchlíka. Ti byli přijímáni během trvání válečného stavu na základě
humanitárních důvodů, ale neměli právo požádat o azyl.92
Na základě těchto skutečností se debata o přistěhovalectví přiostřila. Na
politické scéně se rozhořela diskuze o změně azylového zákona, které by právo na azyl
omezilo. 93 Na pozadí hospodářské krize, stoupající nezaměstnaností a narůstajícího
počtu azylantů začal boj proti „zneužívání azylu“. 94 K tomu patřily požadavky na
89
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urychlení azylového řízení, respektive důslednější postup při vyhoštění odmítnutých
žadatelů. Již na konci 80. let trvala CDU/CSU na tom, že

lze narůstající počet

přistěhovalců odvrátit změnou čl. 16 Základního zákona o poskytování politického
azylu. FDP a SPD však reagovali nejprve odmítavě.
V prosinci 1992 byl konečně schválen se souhlasem CDU/CSU, SPD a FDP tzv.
azylový kompromis, na základě kterého byl do Základního zákona připojen článek 16a.
Ten stanovil, že o azyl si může požádat ten, kdo je skutečně politicky pronásledován a
je odkázán na ochranu Spolkové republiky.95
Po dlouhém projednávání došlo také ještě před německým sjednocením v roce
1990 ke schválení reformy cizineckého zákona. Byl to první krok k akceptování
přistěhovalecké situace. 96 V roce 1994 Kohlova vláda ohlásila, že má v úmyslu se
zabývat reformou zákona o státním občanství. Ale kvůli odlišným názorům
uvnitř koalice na existenci dvojího občanství, zejména pak rozdílné názory na občanství,
nebyly dořešeny. Víc v cizinecké politice do konce funkčního období v roce 1998
Kohlova vláda nestihla. Sice došlo k výše zmíněným úpravám cizineckého a azylového
zákona, ale k prohloubení integrace cizinců nedošlo vůbec.

3.8 Rudo-zelená koalice – změna dosavadní politiky
Teprve nástup nové vlády (SPD a Zelení) v roce 1998 přinesl změnu
v dosavadním vývoji. Již ve vládním prohlášení nová vláda uznala, že se v minulosti
odehrál nezvratný proces imigrace a jako jeden z hlavních bodů byl stanoven cíl
přijmout „moderní zákon o státním občanství“ 97 (viz kapitola 4.1.1). To však ještě
neznamenalo přistěhovaleckou politiku, neboť zatím stále neexistoval přistěhovalecký
zákon ani kritéria, podle kterých by přistěhovalci měli být přijímáni.
V červenci

2000

pověřila

spolková

vláda

nezávislou

„Komisi

pro

přistěhovalectví“ (Zuwanderungskommission) pod vedením bývalé předsedkyně
Spolkového sněmu Rity Süssmuth (CDU) a bývalého předsedy SPD Hanse-Jochena
Vogela, aby vypracovala podklady pro odpovídající zákon o přistěhovalectví. Komise
dospěla mimo jiné k závěru, že Německo do budoucna bude odkázané na
přistěhovalectví s ohledem na hospodářské a demografické aspekty. Vláda zohlednila
závěry této komise, které se také odrazily na jejím dalším jednání v této oblasti.
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Důležitý mezník v nové přistěhovalecké politice vytvořilo v roce 2000 schválení
tzv. „zelených karet“ (Green Card). Bylo zřejmé, že počet studentů na německých
univerzitách a vysokých školách technického zaměření je nedostatečný a v Německu
budou v příštích letech chybět počítačoví a IT odborníci. Proto vláda Gerharda
Schrödera umožnila zaměstnávání zahraničních odborníků mimo země EU zavedením
těchto zvláštních pracovních povolení na pět let.
Tím se také změnil přístup politické scény k problému přistěhovalectví. Vláda
Gerharda Schrödera jako první poválečná spolková vláda uznala, že Německo je
přistěhovaleckou zemí a také z toho vyvodila důsledky, které musely odrážet tuto
skutečnost v konkrétním politickém jednání a v zákonech. Spolkový ministr vnitra
Schröderovy vlády Otto Schily předložil v roce 2001 návrh přistěhovaleckého zákona,
ve kterém byly zohledněny výsledky nezávislé „Komise pro přistěhovalectví“ (viz
kapitola 4.1.2). Nový zákon vstoupil v platnost 1. ledna 2005.

4. Právní a politický rámec migrační a integrační politiky
4.1 Státní příslušnost a přistěhovalecký zákon
Právní rámcové podmínky migrace a integrace a z toho plynoucí důsledky pro
různé skupiny přistěhovalců, se velmi liší. Rozlišuje se mezi „německými“ a
„cizími“ přistěhovalci. Přičemž „německými“ přistěhovalci se myslí tzv. vysídlenci
(Aussiedler), respektive pozdní vysídlenci (Spätaussiedler). Jedná se o zvláštní skupinu
přistěhovalců německého původu, kteří žijí na území bývalého Sovětského svazu a jeho
nástupnických států a v ostatních státech bývalého východního bloku. 98 Rozlišuje se,
jestli má přistěhovalec německou národní příslušnost (deutsche Volkszugehörigkeit) či
nikoliv. Pokud ano, pak má přistěhovalec privilegovaný přístup do Německa a nárok na
integrační pomoc. U „cizích“ státních příslušníků se rozlišuje mezi občany EU a občany
ze třetích států, tj. mimo EU.
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Cizinecký zákon, který byl v roce 2005 nahrazen přistěhovaleckým zákonem a
zákon o státní příslušnosti, jak jsem již zmínila, rozlišují pouze mezi Němcem nebo
cizincem. Takové rozdělení společnosti však již neodpovídá národní skutečnosti: Neboť
v Německu žijí jak „tuzemci“ s cizí, tak i „cizinci“ s německou státní příslušností,
s dvojím občanstvím, bez státní příslušnosti, cizinci z Evropské unie, žadatelé o azyl,
vysídlenci, kteří jsou z právního hlediska Němci, ale sociální okolí s nimi tak nejedná a
příslušníci národních menšin (uznáni jsou pouze Dánové a Lužičtí Srbové).99
Z komplexních právních podmínek upravujících podmínky přistěhovalců s cizí
státní příslušností, se v následujících kapitolách věnuji reformě zákona o státní
příslušnosti a přistěhovaleckému zákonu, protože jsou jimi stanoveny základní
podmínky pro pobyt cizinců a zvyšují šance na jejich integraci.

4.1.1 Reforma zákona o státní příslušnosti a její důsledky
Již na konci 80. let panoval mezi politickými stranami zastoupenými ve
Spolkovém sněmu většinový názor, že by se mělo uvažovat o zásadní reformě zákona o
státní příslušnosti, aby mohla být ulehčena integrace cizinců trvale žijících v SRN. Do
změny vlády v roce 1998 k žádné rozsáhlé reformě nedošlo, protože se politické strany
nemohly dohodnout na konsensu, do jaké míry má být umožněno získání státní
příslušnosti narozením v Německu a jestli má být umožněno dvojí občanství.
Spolkové volby v roce 1998 přinesly změnu vlády a tím i změnu politické
situace. V koaliční smlouvě mezi SPD a Zelenými bylo poprvé uznáno, že se
v Německu v minulosti odehrál přistěhovalecký proces. 100 Nově vytvořená vláda
považovala reformu státní příslušnosti za jeden z centrálních úkolů. Jádrem reformního
programu nové vlády byla od začátku novelizace zákona o státní příslušnosti. O tom
svědčí koaliční ujednání mezi SPD a Zelenými, ve kterém se strany dohodly, že děti
cizinců narozené v Německu obdrží za určitých podmínek německou státní příslušnost.
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Dále se dohodly na zkrácení lhůt pro obdržení občanství. V obou případech se počítalo
s možností dvojího občanství, aby byla podpořena snadnější naturalizace.101
V 80. letech se nejprve debata o přistěhovalectví zaměřovala především na
obecní volební právo cizinců. Ale rozhodnutím Spolkového ústavního soudu z 26.
června 1990 a 31. října 1990 proti plánům spolkových zemí Hamburg a ŠlesvickoHolštýnsko, které chtěly přiznat cizincům obecní volební právo, diskuze na toto téma
skončila. Ústavní soud v Karlsruhe jednohlasně rozhodl, že cizinci sice patří k
obyvatelům, ale ne k německému národu, ze kterého vychází podle čl. 20, odst. 2
Základního zákona státní moc. S volebním právem cizinců by se tak rozšířila státní moc
i na neněmecké obyvatelstvo, což by nebylo slučitelné se Základním zákonem.102
Toto rozhodnutí mělo ale také pozitivní účinek. Obrátilo totiž pozornost k otázce
státní příslušnosti. Obecní volební právo by možnosti politické participace cizinců
výrazně nezlepšilo. Nadále by byli vyloučeni ze zemských a spolkových voleb. Naproti
tomu získáním německé státní příslušnosti by se jim otevřel přístup ke všem volbám.
Pod vedením spolkového ministra vnitra Otto Schilyho předložila spolková
vláda ke konci roku 1998 pracovní návrh, který mimo jiné předpokládal, že by se
cizinci mohli stát německými občany, aniž by se museli vzdát své původní státní
příslušnosti. Proti tomuto návrhu se však postavila opozice z řad CDU/CSU, pro které
odmítnutí tzv. „dvojího pasu“ (Doppelpass) bylo hlavním tématem zemských voleb
v Hesensku. Volební úspěch CDU/CSU v hesenských zemských volbách přinutil vládní
koalici k přepracování návrhu. Ve spolupráci koaličních stran s FDP byl sestaven návrh
zákona, který liberalizoval zákon o státním občanství, od cizinců ale požadoval zřeknutí
se původní státní příslušnosti.103 Spolkový sněm nakonec schválil nový zákon 7. května
1999, který vstoupil v platnost 1. ledna 2000.
Reforma zahrnovala vedle ulehčení podmínek pro získání občanství – snížení
doby pobytu nutné pro získání občanství z patnácti na osm let - i možnost získání
německého občanství narozením na území Spolkové republiky Německo. Do té doby
bylo občanství udělováno na základě principu původu (ius sanguinis). Nyní byl tento
princip doplněn o teritoriální princip (ius soli). Podle něho nabývá dítě cizích státních
příslušníků německé občanství narozením, pokud jeden z rodičů má v Německu
101
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minimálně osm let právoplatný pobyt a povolení k pobytu nebo má již tři roky časově
neomezené povolení k pobytu. Děti cizinců, kteří tímto způsobem získají německé
státní občanství, získají zároveň podle principu původu i občanství svých rodičů.
Dosažením 23. roku života se pak musí rozhodnout pro německé nebo cizí občanství.
Další změnou v německé přistěhovalecké politice bylo zavedení tzv. „zelených
karet“ (Green Card). Ačkoliv se spolkový ministra vnitra Otto Schily vyjádřil, že další
příchod cizinců nemá podporu a hranice zatížitelnosti Německa byly již díky
přistěhovatelství překročeny, vystoupil kancléř Gerhard Schröder v únoru 2000 na
veřejnosti s návrhem poskytnout zahraničním specialistům v oboru informačních a
komunikačních technologií přechodné pracovní povolení. Důvodem návrhu zelených
karet byla potřeba 75 000 kvalifikovaných pracovníků ve výše uvedených oblastech
hospodářství. Návrh vyvolal veřejnou debatu, která byla ovlivněna zdánlivým
protikladem mezi vysokou mírou nezaměstnanosti a roustoucím nedostatkem
odborníků.104
Reformu zákona o říšské a státní příslušnosti platného od roku 1913 můžeme
hodnotit jako změnu paradigmatu. Přijetím nového zákona byl ukončen generace
trvající stav, kdy děti dětí bývalých „gastarbeiterů“ vyrůstaly v Německu jako
„cizinci.“ Reforma z roku 2000 vytvořila důležité podmínky pro integraci
přistěhovávajících se nebo již v Německu vyrostlých cizinců.105
V okamžiku platnosti zákona o státní příslušnosti splňovali přibližně 4 milióny
cizinců kritéria pro udělení německého občanství. Od roku 1994 do roku 2000 byl
zaznamenán nepřetržitý růst udělování německého občanství (1994: 61 709, 2000:
186 688)106. Počet udělených občanství v roce 1999 (143 267) byl nižší než v roce 2000.
Za nižšími čísly stojí nejprve očekávání vyšších poplatků spojených s udělením
občanství a obecný jazykový test. Nárůst byl poté ovlivněn především zkrácením
minimální doby pobytu nutné pro nárok na získání občanství.107 Nejvíce občanství bylo
v roce 2000 uděleno tureckým státním příslušníkům (82 800). Poté lze pozorovat pokles
v počtu udělených občanství. V roce 2004 bylo uděleno 127 153 a v roce 2005 117 241
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občanství. 108 Podle názoru Kenana Kolata, zástupce Tureckého svazu v Berlíně a
Braniborsku, došlo reformou ke komplikovanějšímu správnímu řízení, které mimo jiné
zavedlo povinné jazykové testy. Dříve byly, vedle osobních údajů a doby pobytu,
přezkoumávány beztrestnost a finanční situace. Nyní jde i o znalost jazyka, což pro
mnohé turecké občany znamená překážku.109
Důvody pro klesající počet udělených občanství jsou různé. V první řadě na to
má vliv nutnost vzdát se dosavadního občanství, které je často spojeno s částí osobní
identity daných osob. Mnoho z nich se obává, že dojde k rozdělení rodiny, když bude
mít jeden z členů jiné občanství. Jiní se obávají, jestli dokáží prokázat požadované
jazykové znalosti. Často je i důvodem politické klima v SRN, ve kterém podle
některých panuje rasismus, nepřátelství vůči cizincům a diskriminace.110

4.1.2 Diskuze o přistěhovaleckém zákoně
Spolkový sněm schválil cizinecký zákon teprve v roce 1965, deset let po podpisu
první náborové smlouvy. Do té doby platilo nařízení cizinecké policie z roku 1938,
které úřadům zajišťovalo dalekosáhlou pravomoc ohledně pobytu cizinců.111 Dvacet let
po skončení války tak německý stát definoval právní strukturu svého vztahu k cizincům
ve vlastní zemi.112
Do roku 1990 upravoval zákon příjezd a pobyt cizích státních příslušníků stejně
tak jako azylové řízení. V 70. a 80. letech se stal zákon podle narůstajícího počtu kritiků
výrazem rozsáhlého nároku německého státu disponovat s životy cizinců. Kdokoliv
chtěl žít ve Spolkové republice a neměl německý pas, potřeboval povolení. Jeho udělení
bylo závislé na tom, zda byly či nebyly dotčeny zájmy Spolkové republiky, o tom
rozhodovaly příslušné úřady na základě svého posouzení. Cizineckým zákonem z roku
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1965 byla dána spolkovému státu neomezená moc při udělování práv dotčených
osob.113
Představa, že se „gastarbeiteři“ za několik let vrátí zpět ke své rodině, se
ukázala již v 60. letech jako mylná. Nicméně v této době cizinecká politika spolkových
vlád neusilovala o integraci a rovnoprávnost cizinců, ale byla zaměřena na odvrácení a
ohraničení přílivu cizinců. Vládní prohlášení tehdejšího kancléře Helmuta Schmidta
z 16. prosince 1976 se sice zmiňuje o neuspokojivé sociální situaci zahraničních dělníků
a jejich rodin, ale o vypracování přistěhovaleckého a integračního konceptu však nebyla
ani zmínka. I v programech jednotlivých politických stran lze v této době marně hledat
konkrétní návody a kroky. V celém politickém táboře převládal názor, že přítomnost
cizinců je jen dočasný problém, který se časem sám vyřeší.114
Od 60. let ve větší míře následovaly za „gastarbeitery“ do Spolkové republiky i
jejich rodiny. Ve Spolkové republice je v Základním zákoně zajištěno slučování rodin
prostřednictvím garance ochrany manželství a rodiny, které se vztahuje i na okruh
cizinců žijících v SRN. Proto příchod manželek a dětí „gastarbeiterů“ do Německa byl
chápán z hlediska přistěhovalectví jako trvalý pobyt a stál tím víc než ostatní formy
přistěhovalectví v rozporu s dlouho rozšířenou tezí, že Německo není přistěhovaleckou
zemí.115
V březnu 1987 oznámil Helmut Kohl záměr koalice reformovat cizinecký zákon
z roku 1965. Po několika změnách spolkový sněm a spolková rada schválily vládní
návrh, který vstoupil v platnost 1. ledna 1991. Hlavní pozornost při přípravě novelizace
cizineckého zákona byla věnována tomu, aby bylo vytvořeno pevnější právní postavení
cizinců a tím jim byla umožněna dlouhodobější perspektiva v SRN.
Německé právo rozlišuje několik rozdílných právních titulů pobytu cizinců na
svém území, které sahá od trpění (Duldung) přes právo k pobytu na dobu určitou
(befristete Aufenthaltserlaubnis) až k oprávnění k pobytu (Aufenthaltsberechtigung),
které garantuje právo k pobytu na dobu neurčitou (unbefristetes Aufenthaltsrecht). 116
Upevnění právního statusu cizinců závisí v první řadě na délce pobytu.117
113
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V letech 2000 až 2001 nastaly po letech stagnace a politického klidu v oblasti
přistěhovalectví značné změny. Nabytí platnosti nového zákona o státní příslušnosti na
začátku roku 2000 a iniciativa „zelených karet“ kancléře Gerharda Schrödera vzbudily
naděje na další reformy. Spolkový ministr vnitra Otto Schily se zavázal v červenci 2001
při převzetí zprávy „Komise pro přistěhovalectví“ k rozsáhlé reformě a vytvoření
„nejmodernějšího přistěhovaleckého zákona v Evropě“.
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Tyto naděje živila i

propuknuvší diskuze v první polovině roku 2001 na téma nového přistěhovaleckého
zákona. Debata o přistěhovalectví se na podzim 2001 ocitla ve znamení teroristických
útoků na Spojené státy americké a z toho plynuly požadavky na přísnější hraniční
kontroly a tvrdší kontroly podezřelých cizinců a organizací.
Po reformě státní příslušnosti a zavedení zelených karet následovalo v létě 2000
z iniciativy spolkové vlády svolání nezávislé „Komise pro přistěhovalectví“ pod
vedením předsedkyně Spolkového sněmu Rity Süssmuth (CDU), která měla vypracovat
v této oblasti bližší návrhy. K rozhodujícím důvodům o úvahách o podobě dalšího
přistěhovalectví

vedl

nepříznivý

demografický

vývoj

a

již

existující

nebo

předpokládaný nedostatek pracovních sil v určitých oblastech pracovního trhu. Komise
předložila v červenci 2001 rozsáhlý koncept k novelizaci německé migrační, azylové a
integrační politiky. 119 Paralelně k práci přistěhovalecké komise zformulovaly svůj
postoj k tématu migrace a azylu také jednotlivé parlamentní strany, zaměstnavatelé,
odbory, uprchlické organizace, církve a další společenské skupiny.
Koncepce

o podobě

přistěhovalectví

vypracovaná

„Komisí

pro

přistěhovalectví“ do Německa se orientovala především na politické jednání. Pro to
existovaly dva důvody. Za prvé heterogenní složení komise, ve které se museli
shodnout zástupci rozdílných politických stran a společenských skupin. Za druhé
společenská a politická „výbušnost“ tématu, která vyžadovala co nejrealističtější a
nejvěcnější zacházení.120
Komise uznala, že Německo potřebuje přistěhovalce. Jako důvody byly uváděny
především demografické stárnutí a ubývání německého obyvatelstva, tak jako
problémová místa v určitých oblastech pracovního trhu. Důsledkům tohoto vývoje nejde
podle hodnocení komise zabránit, ale lze je díky přistěhovalectví zmírnit.121
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Nový zákon o přistěhovalectví vstoupil v platnost 1.1.2005 a vytvořil právní
rámec pro řízení a omezování procesu přistěhovalectví do SRN. Zákon nově zavedl
integrační kurzy (viz kapitola 4.2.3) a poprvé tak byla zákonem stanovena opatření
k integraci cizinců trvale žijících v SRN.

4.2 Integrace na spolkové úrovni
4.2.1 Podpora integrace
Rámcové podmínky společenské integrace přistěhovalců jsou v SRN upraveny
na spolkové, zemské a obecni úrovni. Integračně-politické jednání vůči imigrantům se
ve velké míře zaměřuje na zaručení rovnoprávného přístupu a vytvoření rovných šancí
ve všech oblastech společnosti, zejména však ve vzdělání.122
Integrační politika je vytvářena na všech úrovních. Horizontálně – s ohledem na
politickou oblast a pravomoci jednotlivých rezortů a vertikálně, tj. na všech státních
úrovních (spolkové, zemské a obecní). Na spolkové úrovni je integrační politika
koordinována spolkovým ministerstvem vnitra. V přistěhovaleckém zákoně je
zakotvena také podpora integrace v podobě integračních kurzů (viz kapitola 4.2.3).
Ministerstvo vnitra je zodpovědné za vytváření celospolkového integračního programu,
ve kterém jsou představeny existující nabídky na integraci cizinců na spolkové, zemské
a obecní úrovni a také nabídky nevládních organizací. Také jsou v něm obsaženy
doporučení na další rozvoj integračních nabídek. Na vypracování celospolkového
programu se podílí země, obce, pověřenci pro cizince spolku, zemí a obcí a pověřenec
pro otázky vysídlenců. Kromě toho jsou do vypracování zahrnuty názory církví, odborů,
svazů zaměstnavatelů, charitativních organizací a dalších společenských a zájmových
spolků.
Na spolkové úrovni má v integrační politice, vedle ministerstva vnitra, důležitou
roli úřad pověřence spolkové vlády pro migraci, uprchlíky a integraci. Ten totiž
představuje styčný bod mezi správou, politikou , spolky, zájmy migrantů a veřejností a
je také odpovědný za realizaci integračních kurzů.123
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Bericht der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration über
die Lage der Ausländerinnen und Ausländer in Deutschland, Berlin 2005, s. 180.
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Gesetz zur Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung und zur Regelung des
Aufenthaltes und der Integration von Unionbürgern und Ausländern (Zuwanderungsgesetz),
Bundesministerium des Innern, http://www.bmi.bund.de, staženo 1.4.2008.
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4.2.1 Vzdělání – klíč k integraci?
Hospodářská a společenská budoucnost Německa závisí výrazně na stavu
vzdělání a kvalifikaci jeho obyvatel. Aktuální debaty ohledně demografického vývoje a
rostoucí konkurence na mezinárodním pracovním trhu o „nejlepší mozky“ jsou toho
jasným důkazem.124 Mezinárodní organizace jako OECD (Organizace pro hospodářskou
spolupráci a rozvoj) a Evropská unie usilují o systematické pozorování a měření
národních vzdělávacích politik s cílem změnit koncepce řízení a ovlivnit financování
vzdělání. EU se zasadila o harmonizaci národních vzdělávacích politik prostřednictvím
prohlášení z Boloni (1999), Lisabonu (2000) a Kodaně (2004).125
Mezinárodní srovnávací studie z posledních let dokládají, že v některých státech
včetně Německa panuje v systému vzdělání sociální selektivita. Sociální a etnický
původ jsou rozhodujícími faktory pro úspěch, případně neúspěch v oblasti vzdělání.126
Rostoucí podíl dětí a mladistvých s migračním pozadím, kteří tvoří 27 % ve
věkové skupině do 25 let, představuje výzvu pro celý vzdělávací systém. V centrech
aglomerací starých spolkových zemí pochází až 40 % mladistvých z přistěhovaleckých
rodin. 127 V Národním integračním plánu je proto tématu vzdělávání věnován velký
důraz. V pracovních skupinách byly projednávány jednotlivé aspekty vzdělávání jako
podpora německého jazyka, zajištění dobrého vzdělání nebo zvýšení šancí na
pracovním trhu. Přitom podpora jazyka má z hlediska integračního procesu zvláštní
význam.
V integračním konceptu spolkové vlády (viz kapitola 4.2.5) je za jeden
z rozhodujících předpokladů pro úspěch v oblasti vzdělání považována předškolní
výchova. Důležitou roli mají vzdělávací instituce, v tomto případě mateřské školy.
Obzvlášť důležitý význam má účast v mateřských školách pro děti z přistěhovaleckých
rodin a tím co nejdříve začínající jazyková podpora a vzdělání. Pozitivní důsledky brzké
institucionální podpory lze doložit výsledky ze zjištění stavu jazykových znalostí, které
byly provedeny v Berlíně ve školním roce 2005/2006. Zatímco u 50 % dětí, které
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nenavštěvovaly žádné předškolní zařízení, byla zjištěna potřeba jazykové podpory, tak
v případě dětí navštěvujících předškolní zařízení to bylo jen 23 %.128
V souvislosti s využíváním předškolních zařízení se diskutuje o osvobození od
placení příspěvků za navštěvování mateřských škol. Rodiny s malým příjmem jsou totiž
více zatíženy než rodiny s vyšším příjmem. Z tohoto důvodu jsou povinnosti platit
příspěvky obzvlášť postiženy rodiny přistěhovalců, které často pochází ze sociálně
slabších vrstev. Pracovní skupina „Podpora německého jazyka od počátku“

129

doporučila zemím a obcím zvážit osvobození od placení příspěvků od 5. roku dítěte,
aby tím byly podpořeny i děti z přistěhovaleckých rodin. Například ve spolkové zemi
Berlín je od ledna 2007 od poplatků osvobozen poslední rok mateřské školy před
nástupem do školy.130
Další důležitý bod integračního procesu v oblasti školství představují všeobecně
vzdělávací a odborné školy. Ve školním roce 2005/2006 je navštěvovalo zhruba 13
miliónů žáků. Z toho 1,1 miliónů (8,8 %) nemělo německou státní příslušnost. Výrazně
vyšší však byl počet žáků s migračním pozadím. Podle statistických údajů z roku 2005
vykazoval na všeobecně vzdělávacích a odborných školách 3,4 milióny (26 %) žáků
s migračním pozadím, z nichž nejvíce (43 %) mělo tureckou státní příslušnost.131
Většina žáků neněmecké národnosti narozených v Německu navštěvovala
předškolní zařízení. Přesto lze na základě statistických údajů mezi nimi a žáky německé
národnosti pozorovat značné rozdíly. Zatímco ve školním roce 2005/2006 navštěvovalo
jen 15 % německých dětí a mladistvých II. stupeň základní školy (Hauptschule), tak u
neněmeckých to bylo přes 40 %. Téměř polovina Němců (45 %) navštěvovala
gymnázium; u neněmeckých žáků to byl každý pátý (21 %).132
Kromě toho lze také na základě statistických údajů pozorovat větší diskrepanci
v dosaženém vzdělání mezi německými žáky a žáky s migračním pozadím. Jestliže
v roce 2003 opustilo 19,2 % žáků neněmeckého původu všeobecně vzdělávací systém
bez ukončení, tak v roce 2005 to bylo ještě 17,5 %. U absolventů s migračním pozadím
převažuje nejvyšší ukončené vzdělání II. stupně základní školy. Zatímco němečtí
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absolventi v 70 % dosáhnou středního nebo vyššího ukončení, platí to samé o
neněmeckých žácích jen ve 40 %.133
Na konferenci ministrů kultury spolkových zemí v červnu 2006 bylo
zformulováno, že „(...) budoucí rozdělení dětí a mladistvých na rozdílné stupně vzdělání
musí být nezávislé na migračním statutu a (...) kvóta absolventů s nebo bez ukončeného
vzdělání by se neměla rozlišovat podle migračního statutu.“ 134 Na této bázi byly také
v „Národním integračním plánu“ (kapitola 4.2.5) zformulovány centrální cíle vzdělávací
politiky a rozhodující váha byla přiřazena všeobecné podpoře jazykových kompetencí.

4.2.3 Integrační kurzy
K nejdůležitějším úpravám nového přistěhovaleckého zákona patří nárok na
integrační kurz pro nově přistěhovalé cizince. V minulosti se potřeba základní orientace
a uvedení do všedního života v Německu zaměřovala pouze na vysídlence, respektive
pozdní vysídlence, uprchlíky a osoby s právem azylu. V souvislosti se zavedením
integračních kurzů podle přistěhovaleckého zákona se tato potřeba rozšířila na všechny
skupiny cizinců trvale žijících v SRN.
Integrační kurzy se skládají z jazykového a orientačního kurzu. Jazykový kurz
trvá 600 hodin a je rozdělen na základní a nástavbový jazykový kurz. Cílem těchto
kurzů je, aby účastníci byli schopni se v běžném životě domluvit německy (jazyková
úroveň B1). Na jazykový kurz navazuje 45 hodinový orientační kurz, jehož cílem je
zprostředkování znalostí právního řádu, kultury a dějin SRN. Vyučovací látka je
prokazována zkouškou v písemné či ústní formě.135
Znalost německého jazyka je v oblasti vzdělání a pracovního trhu klíčovou
kvalifikací. Znalost jazyka se stala také kritériem pro udělení povolení k pobytu.
Rozdílná úroveň znalosti německého jazyka – od jednoduchého porozumění, základních
znalostí, až k dostačujícím znalostem či ovládnutí jazyka – je jedním z kritérií pro
udělení povolení k trvalému pobytu a pro získání německého občanství.
Nárok na integrační kurz mají všichni nově příchozí cizinci po 1.1.2005, kterým
je poprvé uděleno povolení k pobytu za účelem práce, z humanitárních důvodů a za
133
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účelem slučování rodin. Právní nárok zaniká dva roky po uplynutí vzniku nároku.
Cizinci, kteří obdrželi oprávnění k pobytu před 1.1.2005, nemají nárok na integrační
kurz. V přistěhovaleckém zákoně je však stanoveno, za jakých podmínek je účast
v integračním kurzu povinná. Určité skupiny nárok na integrační kurzy nemají vůbec.
Jedná se o děti a mládež, kteří v Německu zahájily školní docházku nebo v ní pokračují.
Dále cizinci, kteří již mají dostatečné jazykové znalosti.136
V roce 2006 bylo uděleno celkem 143 392 osobám oprávnění k účasti na
integračním kurzu. Celkem od začátku platnosti přistěhovaleckého zákona 1.1.2005
obdrželo oprávnění 359 047 osob. V roce 2006 bylo uděleno o třetinu oprávnění méně
než v roce 2005. Za nižšími čísly stojí především pokles zájmu ze strany přistěhovalců,
kteří žijí v SRN delší dobu a vysídlenců. Největší skupinu tvořili z celkového počtu
absolventů 132 351v roce 2006 Turci (26,1 %). Následovali občané ruské národnosti
(7,7 %). Podíl účastníků ostatních národností byl menší než 5 %.137
V souvislosti s poklesem zájmu o integrační kurzy ze strany přistěhovalců
dlouhodobě žijících v Německu, mezi něž se ve větší míře řadí turecké obyvatelstvo, je
potřeba zmínit i fakt, že u nich vyvstává integrační bariéra v souvislosti s jejich
„muslimskou identitou“, například nošení šátku a jeho neochota ho odložit. Přesto se dá
zájem o účast ze strany v Německu dlouhodobě žijících cizinců hodnotit jako pozitivní.
I přes dobrovolnou účast statistické údaje ukazují, že v Německu dlouhodobě žijící
cizinci představují většinu účastníků z celkového počtu účastníků.
Kritici integračních kurzů poukazují především na skutečnost, že přistěhovalcům
je integračním programem zprostředkovávána „německá vůdčí kultura“ (deutsche
Leitkultur), v jejímž rámci se mají asimilovat.138
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4.2.4 Politický kontext vzniku úřadu Pověřence spolkové vlády pro
migraci, uprchlíky a integraci a jeho role
Úřad pověřence spolkové vlády pro migraci, uprchlíky a integraci139 vznikl na
pozadí vývoje rostoucího počtu zahraničních pracovníků a jejich rodinných příslušníků.
Jak jsem již popsala ve třetí části této práce, od roku 1955 byli najímání zahraniční
pracovníci s pomocí Spolkového úřadu pro práci. V roce 1973 následoval zákaz dalších
náborů. Z původního záměru - zaměstnávání cizinců na dobu určitou - se tak vyvinul
trend k trvalému pobytu. Za zahraničními pracovníky se postupně začaly stěhovat jejich
rodinní příslušníci, a proto již na začátku 70. let byl požadován vznik úřadu, který by se
zabýval vzniklými problémy s přistěhováváním cizinců.140
V roce 1978 se spolkový kabinet rozhodl zřídit úřad Pověřence pro podporu
integrace zahraničních pracovníků a jejich rodinných příslušníků (Beauftragte zur
Förderung

der

Integration

der

ausländischen

Arbeitnehmer

und

ihrer

Familienangehörigen). Tento úřad byl vytvořen sice při ministerstvu práce a sociálních
věcí, ale jeho kompetence měly nadrezortní charakter. Měl se zabývat situací cizinců a
vypracovávat návrhy na řešení souvisejících problémů. Úřad tehdy sestával ze dvou
spolupracovníků a neměl bezprostřední vliv na zákonodárství a správu.
Prvním pověřencem se v listopadu 1978 stal bývalý ministerský předseda
spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko, Heinz Kühn. Úřad měl od svého vzniku
slabé administrativní postavení a jeho skromné vybavení poukazovalo na skutečnost, že
vláda viděla v otázce cizinců, stejně jako předtím, podřadný a dočasný problém.141
Již v září 1979 předložil Kühn memorandum o „Stavu a dalším vývoji integrace
zahraničních pracovníků a jejich rodin“ ve Spolkové republice (Stand und
Weiterentwicklung der Integration der ausländischen Arbeitnehmer und ihrer Familien).
Kühn v něm konstatoval, že náborem zahraničních pracovníků nastal nezvratný vývoj a
požadoval uznání faktické přistěhovalecké situace. Dále požadoval důslednou integrační
politiku. Velkému počtu cizinců, kteří chtěli zůstat, měla být nabídnuta bezpodmínečná
a dlouhodobá integrace. V Německu narozené nebo vychované děti cizinců měli získat
139
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opční právo na občanství a cizincům s dlouhodobým pobytem mělo být přiznáno
komunální volební právo. Velká část memoranda se zabývala zejména otázkami
integrace dětí a mládeže cizinců, kterému Kühn ve svém memorandu přiřkl obzvlášť
velký význam.142
Spolková vláda však byla ke Kühnovým návrhům velmi skeptická a představila
v rámci ministerstva práce zprávu, která obsahovala návrhy na integraci zejména druhé
generace „gastarbeiterů“ a tím Kühnovy návrhy oslabila.143
Na konci roku 1980, po dvouletém působení Kühna ve funkci, se novou
pověřenkyní stala bývalá viceprezidentka Spolkového sněmu a bývalá ministryně
hospodářství Severního Porýní-Vestfálska, Liselotte Funcke. Při této příležitosti došlo
také k rozšíření kompetencí úřadu a personálu. Pověřenkyně měla podporovat
spolkovou vládu v jejím snažení týkající se cizinců a dávat podněty pro další rozvoj
integrační politiky, usilovat o posílení a lepší koordinaci integračních opatření,
podporovat vzájemné porozumění mezi Němci a cizinci a pomoci získat vlády zemí, ze
kterých „gastarbeiteři“ pocházeli, pro podporu jejich dobrovolného návratu domů.
Stanovisko podpory návratu bylo v odporu se zjištěním předcházejícího
pověřence Kühna, a sice, že budoucí politika musí vycházet ze skutečnosti, že současná
situace je již nezvratitelná a zahraniční pracovníci a jejich rodiny žijící v SRN již nejsou
„gastarbeiteři“, ale přistěhovalci.144 Liselotte Funcke rovněž viděla v podpoře návratu
také spíš překážku integrace. Cizinci se měli na jedné straně integrovat, ale na druhé být
připraveni k návratu.145
Ke zvěcnění debaty o cizinecké otázce v Německu přispívaly každoroční zprávy
úřadu, například k situaci cizinců v SRN nebo zprávy o zaměstnávání cizinců. Posledně
jmenovaná zpráva měla zdůraznit pozitivní význam zaměstnávání cizinců v důsledku
snižování počtu populace a stárnutí německého obyvatelstva. Již v té době bylo na
základě dlouhodobého vývoje obyvatelstva a očekávajících strukturálních změn
v hospodářství poukazováno na problémová místa pracovního trhu.
Funcke shrnula svoji činnost ve zprávě, která byla zveřejněna v březnu 1991.
V této zprávě mimo jiné konstatovala, že Spolková republika je přistěhovaleckou zemí.
Odlišuje se od klasických přistěhovaleckých zemí pouze v tom, že k přistěhovalectví
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došlo bez regulace. Funcke požadovala koncept, který by nejen připouštěl
přistěhovalectví, ale také ho upravoval.146
Liselotte Funcke složila svoji funkci k 15. červenci 1991. Své odstoupení
odůvodnila především nedostatkem podpory ze strany spolkové vlády, nedostatečným
vybavením úřadu a nekoncepčností spolkové vlády v otázkách integrace a pokračujícího
přistěhovalectví.147
Její nástupkyní se stala Cornelia Schmalz-Jacobsen, bývalá senátorka pro
mládež a rodinu v Berlíně a pozdější generální tajemnice FDP. Oproti její předchůdkyni
byl úřad rozšířen o další kompetence. Nová pověřenkyně byla zodpovědná jak za
zahraniční pracovníky, tak i za ostatní cizince, kteří pobývali v Německu na základě
povolení k pobytu, pracovního oprávnění, bilaterálních smluv nebo smluv s ES.
V neposlední řadě také do jejích kompetencí patřili rodinní příslušníci cizinců
oprávněných k přistěhování do SRN. Pověřenkyně měla nadále podporovat spolkovou
vládu v jejím snažení týkající se cizinců a měla dávat podněty pro další rozvoj
integrační politiky také v evropském rámci. Měla se starat o vytvoření podmínek pro
bezproblémové soužití německého a neněmeckého obyvatelstva a také měla podporovat
integrační iniciativy zemí, obcí a společenských organizací. Úkol související
s podporou návratu bývalých „gastarbeiterů“ do jejich vlasti už nebyl vyžadován.148
Zlepšení oproti minulým možnostem úřadu nastalo v tom, že se úřad nyní mohl
podílet na přípravě zákonů a právních nařízení. S převzetím úřadu Cornelií SchmalzJacobsen došlo také k přejmenování úřadu na Pověřenec spolkové vlády pro záležitosti
cizinců (Beauftragte der Bundesregierung für die Belange der Ausländer). Změna
názvu vyjadřovala skutečnost, že se politika vůči cizincům neměla omezovat pouze na
zahraniční pracovníky.149
Funkční období Cornelie Schmalz-Jacobsen nezačalo zrovna za příznivých
okolností. Na začátku 90. let byly v Německu registrovány nejvyšší počty přistěhovalců
v historii, v letech 1992 až 1993 se odehrálo nejvíce násilných činů vůči cizincům a také
vrcholila debata o azylu. K tomu přicházely do SRN proudy válečných uprchlíků
z bývalé Jugoslávie.
Během funkčního období Cornelie Schmalz-Jacobsen byly hlavními tématy
vedle debaty o občanství, otázka zacházení s uprchlíky a boj proti nepřátelským
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projevům vůči cizincům. Již v únoru 1993 předložila návrh na změnu a doplnění zákona
o státním občanství, který předpokládal princip ius soli pro děti cizinců narozené
v Německu, ulehčení získání občanství a možnost dvojího občanství. Schmalz-Jacobsen
svými požadavky tematicky navázala na své předchůdce a navrhla koncept
přistěhovalectví, který pojmenovával integračně-politické a menšinové potřeby. 150
V listopadu 1997 došlo k právní úpravě postavení a úlohy úřadu pověřence.
Kompetence úřadu byly zakotveny v cizineckém zákoně a tím došlo ke zhodnocení
funkce úřadu. Posílení úlohy úřadu zákonem vedlo k tomu, že se například mohl nyní
podílet na legislativě spolkové vlády nebo jednotlivých spolkových ministerstev. Úřad
měl možnost předkládat vládě své návrhy a zákonem bylo také stanoveno, že bude
předkládat každé dva roky Spolkovému sněmu zprávu o situaci cizinců v Německu.
Ukotvením úřadu v cizineckém zákoně se znovu změnil jeho název tentokrát na
Pověřenec spolkové vlády pro otázky cizinců (Beauftragte der Bundesregierung für
Ausländerfragen).
S koncem legislativního období Kohlovy vlády v roce 1998 skončila i Cornelia
Schmalz-Jacobsen ve funkci pověřenkyně. V listopadu téhož roku ji vystřídala
poslankyně Spolkového sněmu Marieluise Beck.
V koaliční smlouvě mezi SPD a Zelenými z října 1998 bylo poprvé uznáno, že
se v minulosti uskutečnil nezvratitelný přistěhovalecký proces a proto se musí
integrovat cizinci, kteří dlouhodobě žijí v Německu. V centru zájmu nové vlády stálo
přijetí moderního zákona o státním občanství.151
Při příležitosti dvacetiletého výročí vzniku úřadu pověřence v listopadu 1998
jmenovala Marieluise Beck za hlavní cíle svého úřadu mimo jiné modernizaci zákona o
státní příslušnosti a občanství, azylovou a uprchlickou politiku, boj s diskriminací,
snížení minimální doby trvání manželství v cizineckém zákoně, které je nutné k získání
povolení k pobytu. Opět došlo ke změně jména úřadu na dosud existující název
Pověřenec spolkové vlády pro migraci, uprchlíky a integraci (Beauftragte der
Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration).
Na podzim roku 2005 byla Marieluise Beck vystřídána ve funkci Marií Böhmer.
Integrační politika se stala za vlády velké koalice (CDU/CSU a SPD) klíčovým
společenským tématem a úkolem, který jde napříč politickým a společenským spektrem.
To platí jak pro rozdílné politické oblasti na spolkové úrovni, tak pro spolupráci státních
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a nestátních aktérů. Úřad byl nově přiřazen pod úřad spolkové kancléřky a tím došlo
k institucionálnímu zvýšení jeho role. V souvislosti s touto novou situací, získala
pověřenkyně také poprvé stálý přístup na jednání kabinetu.152
Integrační politika je současnou vládou chápána jako politika několika úrovní.
Vedle spolku jsou do integrační politiky zapojeny také země a obce a jsou do ní
začleněni i nestátní aktéři.153 Na úrovni spolku bylo rozhodnutím kabinetu pod názvem
„Dobré soužití – jasná pravidla“ (Gutes Zusammenleben – klare Regeln) z 12. července
2007 a s prohlášením k Národnímu integračnímu plánu z 11. července 2007
zformulován společný jednací rámec nadrezortní integrační politiky. V jeho kompetenci
je koordinace integračního konceptu –„Národního integračního plánu.“

4.2.5 Integrační koncept - Nationaler Integrationsplan
Kancléřka Angela Merkel zdůvodnila celospolečenský význam integrace jako
klíčového úkolu, který získává na významu v důsledku demografických změn.154 Proto
také spolková vláda přiřadila tomuto tématu velkou váhu. Prostřednictvím „Národního
integračního plánu“ má podle vlády dojít ke zlepšení spolupráce na všech státních
úrovních. V březnu 2006 spolková pověřenkyně pro integraci Maria Böhmer oznámila
konání prvního integračního setkání na vrcholové úrovni, na kterém mělo dojít
k vypracování plánu pro lepší integraci cizinců společně s aktéry z politiky a společnosti,
tedy se členy spolkové vlády, poslanci Spolkového sněmu, zástupci jednotlivých
spolkových zemí a obcí, církví, charitativních organizací a se zástupci migrantských
organizací. 14. července 2006 se uskutečnil 1. národní integrační summit, na kterém
byly vytvořeny pracovní skupiny pověřené vypracováním zpráv z různých oblastí. O
rok později, 12. července 2007 proběhl druhý summit, na kterém byl představen
vypracovaný „Národní integrační plán“. V centru integračně-politického záměru, který
je koordinován úřadem pověřence, stojí integrace cizinců z přistěhovaleckých rodin
žijících ve Spolkové republice.
Právě v druhé a třetí generaci přistěhovalců je patrná výrazná potřeba dohnat
zameškaný vývoj v jejich integraci. Spolkovou vládu k tomu přimělo zjištění
nedostatečných jazykových znalostí, slabé výsledky ve vzdělání, vyšší nezaměstnanost
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a u některých cizinců také chybějící tolerance základních pravidel soužití, zejména
ženských práv.155
Vládním usnesením „Dobré soužití – jasná pravidla“ vláda vytvořila platformu
pro integračně-politický dialog v rámci Národního integračního plánu. Od října 2006 do
března 2007 vypracovaly pracovní skupiny pod vedením spolkového pověřence zprávy
ke zlepšení integračních kurzů, podpoře německého jazyka, vzdělání, situaci žen a
rovnoprávnosti, k podpoře integrace v obcích, posílení kulturní plurality, integraci
prostřednictvím sportu, využití různorodosti médií, integraci prostřednictvím občanské
angažovanosti a otevřenosti vědy vůči světu.156
Tématicky došlo „Národním integračním plánem“ k obsahovému přesunutí
důrazu integrační politiky, který lze pozorovat v integračně-politických debatách.
Jestliže dlouhou dobu stály v popředí debat formální přístup na pracovní trh a otázky
právního

postavení

cizinců,

tak

nyní

došlo

k posunutí

směrem

k integraci

prostřednictvím vzdělání, odborné kvalifikace a získání jazykových znalostí. Změna
důrazu na oblast vzdělání a jazykové znalosti v integrační politice souvisí na jedné
straně

s demografickou

změnou,

která

nastala

přistěhovalectvím

bývalých

„gastarbeiterů“ a jejich rodin. To vedlo ke zvýšení počtu mladých lidí s migračním
pozadím. Na druhé straně je reakcí na strukturální změnu z průmyslové k vědomostní
společnosti. 157 Tím došlo k ohrožení pracovních míst pro málo kvalifikované, ve
kterých pracovala většina „gastarbeiterů“.
„Národním integračním plánem“ se vytvořil široký politický a společenský
konsens o nezbytnosti integrace cizinců a její podpoře. To platí také o jednotlivých
státních úrovních, které se shodly na společné platformě integrační politiky. Celkem
jsou tímto plánem zformulovány politické směrnice pro další vývoj programů a opatření.
„Národní integrační plán“ je také směrnicí pro rozvoj integračních programů na celém
území SRN, který by měl mapovat existující nabídky spolku, zemí a obcí a soukromých
organizací a doporučit další rozvoj této nabídky.158
Do konce roku 2008 by měla spolková vláda vyvodit průběžnou bilanci
z realizace „Národního integračního plánu“.
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4.3 Zemská a komunální úroveň – příklad spolkové země Berlín
Politika vůči cizincům je utvářena nejen na spolkové úrovni, nýbrž i na zemské a
obecní úrovni. Země a obce tak mohou rozvíjet své vlastní integrační koncepty v oblasti
školské politiky, regionálního pracovního trhu a podpory jazyka. Berlín zaujímá v této
oblasti jako hlavní město Německa s vysokým počtem přistěhovalců159 hlavní roli.
Již na začátku 80. let se začala výrazně projevovat politika tehdejšího západního
Berlína při řešení problémů spojených s přistěhovalectvím. V říjnu 1981 na konferenci
ministerských předsedů spolkových zemí jejich představitelé vyjádřili ochotu k diskuzi
se spolkovou vládou v souvislosti s problematikou přistěhovalců, ale zároveň předložili
vlastní návrhy na omezení přistěhovalectví. Jelikož v této oblasti nemohla být z důvodu
svrchovanosti zemí vynucena jednotná spolková úprava, přijaly jednotlivé země vlastní
restriktivní opatření v oblasti azylu. Vedoucí roli zde hrála země Berlín, která v roce
1981 tzv. Lummerovým nařízením 160 zavedla politiku omezení slučování rodin. Po
zemských volbách v Berlíně v roce 1981 skončila desetiletí trvající vláda SPD, kterou
vystřídala CDU. Ta zvítězila zejména kvůli tomu, že problematika cizinců se stala
tématem její volební kampaně.161

4.3.1 Úřad Pověřence pro integraci a migraci při berlínském senátu a
jeho role
Vznik úřadu pověřence pro cizince 1. prosince 1981 v Berlíně nepředstavoval
obrat v cizinecké politice, stejně jako v případě vzniku úřadu na spolkové úrovni, ale
byl spíš reakcí na krizi v cizinecké politice ve Spolkové republice obecně. Na spolkové
úrovni se sice několik let intenzívně debatovalo o migrační politice, ale bez konkrétních
výsledků. Proto se tato problematika přesunula do spolkových zemí. Ukázalo se, že
téma přistěhovalectví nesouvisí pouze s hospodářskou politikou a s pracovním trhem,
ale kromě toho se bývalí „gastarbeiteři“ stali sociálně-politickým „problémem“.162
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Zřízení úřadu pověřence pro cizince v Berlíně, prvního na zemské úrovni 163 ,
následovalo v důsledku krize. Ukončením náborů zahraničních pracovníků totiž
v Berlíně stoupl na začátku 80. let, po fázi stagnace mezi lety 1974 až 1978, počet
cizinců.164
Na to reagoval i odpovídajícím způsobem berlínský senát 165 , nově složený
z CDU a FDP, který požadoval alternativu buď integrace nebo návrat. Berlín již v roce
1972 jako první spolková země akceptoval dlouhodobé usidlování „gastarbeiterů“,
kterým mělo dojít k vyrovnání vystěhovalectví berlínského obyvatelstva po postavení
zdi v roce 1961.166
V čele úřadu v roce 1981 stanula jako první pověřenkyně Barbara John, která
v CDU zastávala pozici mezi konzervativním a liberálním přístupem. Před svým
jmenováním do funkce pověřenkyně byla zastánkyni zřetelně restriktivnějších kroků.
Podle Barbary John byly programy zaměřené na podporu návratu cizinců nutné, aby
došlo ke snížení příliš vysokého podílu cizinců na berlínském obyvatelstvu. Zákaz
přistěhování již podle ní nebyl dostačující, protože celkově byl počet cizinců v Berlíně
příliš vysoký.167
Personálně a materiálně byl úřad v Berlíně od začátku dobře vybaven. Naproti
tomu pověřenkyně spolkové vlády Liselotte Funke musela při zastupování 4,6 miliónů
cizinců v SRN vyjít s daleko méně zdroji ve srovnání s úřadem v Berlíně v roce 1981.168
Tato oblast politiky byla v době vzniku úřadu okrajovým tématem. Marginální
význam tohoto tématu pro politickou elitu posílil především tlak na hledání legitimity
v rámci přistěhovaleckých komunit. Podle Barbary John hrály organizace migrantů
pozitivní roli: „(...) Koncepty můžou odpovídat realitě jen tehdy, pokud jsou vyvíjeny a
zlepšovány v kontaktu s těmi, kterých se to týká. (...) Už proto musíme především
vytvořit možnosti, aby se ti, kterých se to týká mohli bezprostředně vyjádřit své reakce.
To o to víc, neboť cizinci nemohou vyjádřit své zájmy prostřednictvím voleb.“169
163

V roce 1987 vznikl po Berlíně na zemské úrovni teprve druhý úřad pověřence v Dolním
Sasku.
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Počet cizinců mezi lety 1974 až 1978 se v průměru pohyboval kolem 190 000. V roce 1980
dosáhl 233 011, v roce 1986 254 412. Viz Schwarz (2001), s. 131.
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Zemská vláda v Berlíně nese označení „Senat“, jednotlivá ministerstva
„Senatsverwaltungen“. Viz http://www.berlin.de.
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„ (. ..) Konzepte werden nur dann realitätsgerecht sein können, wenn sie im Kontakt mit den
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Möglichkeiten geschaffen werden, damit die Betroffenen ihre Reaktionen unmittelbar zum
Ausdruck bringen können. Dies um so mehr, als die Ausländer ihre Interessen nicht durch die
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Barbara John se proto pokusila najít partnera v rámci etnických komunit. Od
poloviny 70. let existovala síť organizací migrantů, které mohly být začleněny do
procesu integrace. Protože politická opora úřadu pověřence byla v rámci berlínské CDU
slabá, pokusila se Barbara John posílením veřejné práce a intenzivními kontakty
s organizacemi migrantů rozšířit legitimní základnu pro svou činnost.170
Vedle této politiky neformální účasti existujících etnických skupin a poradenské
činnosti v právních a sociálních otázkách, měla být každodenní činností úřadu také
zlepšena akceptace přistěhovalců většinovým obyvatelstvem. K tomuto účelu slouží
četné informační kampaně. V různých brožurách jsou pravidelně představovány etnické
komunity a jejich organizace. Další důležitou aktivitou úřadu je pořádání kulturních
akcích, spojených s přiblížením kultury přistěhovalců. Jednou z nich je každoročně
pořádaný „Karneval kultur“ (Karneval der Kulturen).
Úřad v průběhu let upevňoval své postavení a roli. Na jedné straně je to
výsledkem desetiletí trvající stálé spolupráce úřadů na střední a vyšší úrovni a částečně
také neformální výměny informací. Do této formy spolupráce byly zahrnuty berlínské
instituce poté, co došlo k přesunutí spolkové vlády z Bonnu do Berlína. V Berlíně byla
vytvořena hustá síť kontaktních osob v souvislosti se strukturou integrační práce. Na
úrovni jednotlivých čtvrtí jsou kontaktní osoby a pověřenci pro cizince, dále jsou při
společenských institucích – církvích, odborech, charitativních organizacích.171
Barbara John stála v čele úřadu přes dvacet let. V roce 2003 ji vystřídal ve
funkci berlínského pověřence Günter Piening. V témže roce došlo také k přejmenování
úřadu z Pověřence pro cizince při berlínském senátu (Der Ausländerbeauftragte des
Berliner Senats) na současný název Pověřenec pro integraci a migraci při berlínském
senátu (Der Beauftragte des Senats von Berlin für Integration und Migration).
V létě 2003 byl úřadem iniciován vznik Zemského poradního sboru pro
integrační a migrační otázky (Der Landesbeirat für Integrations- und Migrationsfragen),
kterého se účastní nevládní organizace, zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců a také
zástupci migrantských organizací. Do té doby byla participace migrantů v Berlíně
možná jen na úrovni poradní funkce. Nově vytvořený orgán představuje skutečnou

Beteiligung an politischen Wahlen artikulieren können.“ Citováno podle Schwarz (2001), s. 133134.
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Schwarz (2001), s. 134.
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Interview s mluvčí úřadu Pověřence pro integraci a migraci při berlínském senátu Elke Pohl,
14.2.2008.
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účast při vytváření programů a konceptů berlínské politiky.172 Tímto grémiem byl také
vytvořen společný koncept berlínské integrační politiky (viz následující kapitola), který
byl schválen v srpnu 2005 berlínským senátem.

4.3.2 Integrační koncept - Vielfalt fördern – Zusammenhalt stärken
V létě 2005 berlínský senát předložil první integrační koncept „Podporovat
různorodost – posilovat soudržnost“ (Vielfalt fördern – Zusammenhalt stärken), ve
kterém byly představeny tři zásady berlínské integrační politiky: dalekosáhlá účast
přistěhovalců na politickém rozhodování prostřednictvím ulehčení a podpory při
získávání občanství; reforma školství a lepší přístup na pracovní trh; zřízení Senátní
správy pro integraci, práci a sociální věci, který by efektivněji řídil integrační
politiku.173
Integrační koncept byl vypracován úřadem pověřence pro integraci a migraci
z pověření zemské vlády, kterou tvoří rudo-rudá koalice (SPD a Linkspartei/PDS).
Koncept vyvolal širokou diskuzi o integračně-politické strategii. Proto je důležité
nastínit, jaké byly hlavní výhrady opozičních stran vůči tomuto konceptu.
Při projednávání návrhu v zemském sněmu v září 2005 se poslanec za CDU Kurt
Wansner vyjadřoval kriticky zejména k tomu, že koncept neobsahuje žádný návrh, jak
by se měla řešit vysoká koncentrace cizinců v určitých čtvrtích Berlína. Podle jeho
návrhu „především se musí podařit opět mezi školní mládeží dosáhnout promísení
německých a neněmeckých žáků. K uskutečnění tohoto cíle je nutné, aby také v obytných
čtvrtích došlo ke společnému soužití německého a neněmeckého obyvatelstva.“174
Jasenka Villbrandt ze strany Zelených naopak viděla hlavní problém v tom, že
v integračním konceptu chyběly návrhy, jak dosáhnout stanovených cílů. Těžiště
integrační politiky podle ní spočívá mimo jiné v přiměřeném zapojení přistěhovalců do
pracovního trhu. „Dokud se nepodaří přistěhovalce přiměřeně zapojit do pracovního
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Becker, Jens, Joost, Angela, Hyna, Barbara: Lernende Metropolen: Arbeitsmarkt- und
Integrationspolitik in Berlin, Budapest, Warschau und Wien im Vergleich, Verlag Dr. Kovac,
Hamburg 2007, s. 35.
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„Vor allem muss gelingen, wieder innerhalb der Schülerschaft eine Mischung von deutschen
und nichtdeutschen Schülern zu erreichen. Um dieses Ziel zu verwirklichen, ist schon in den
Wohnquartieren darauf zu achten, dass deutsche und nichtdeutsche Bevölkerungsteile
zusammenleben.“ Citováno v Abgeordnetenhaus Berlin, Plenarprotokoll 15/72 z 1.9.2005,
http://www.parlament-berlin.de, staženo 12.5.2008.
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trhu, nevyřeší se otázka akceptování mezi většinovou společností a přistěhovalci.“175
Problémy jsou obrovské. Míra nezaměstnanosti je u přistěhovalců dvakrát tak vysoká
než u německého obyvatelstva. Úroveň vzdělání mnoha přistěhovalců je podprůměrná.
Politika pracovního trhu by se proto měla zaměřovat na přistěhovalce. To ale
z konceptu podle ní jasně nevyplývá.
Poslanec za FDP Rainer-Michael Lehmann naproti tomu označil vypracování
integračního konceptu rok před skončením funkčního období rudo-rudé koalice za její
selhání. Návrhy v obsaženém konceptu nejsou podle něho nové. Senát v konceptu
pouze shrnul integrační politiku tak, jak v minulosti probíhala. Lehmann vyzdvihl
pozitivní roli jazykových kurzů, které jsou součástí integračních kurzů. Na druhé straně
by podle něho měl být v Berlíně vytvořen mechanismus sankcí v případě, že se
přistěhovalci zdráhají integračních kurzů účastnit.176
I přes rozdílná stanoviska se zástupci všech politických stran shodli na tom, že
integrační koncept pro Berlín je nutný. Diskuze dala podnět k upřesnění cílů a návrhů
integračního konceptu. Od konce roku 2005 do začátku roku 2006 se integračním
konceptem zabývala řada výborů poslanecké sněmovny. Vyslechnuti byli zástupci čtvrtí,
výzkumné instituce, organizace migrantů a charitativní organizace.
Ze strany výzkumných institucí byla požadována kontrola vývoje integrace, což
je podle nich předpokladem pro úspěšnou integrační politiku. To mimo jiné vyžaduje
rozsáhlou analýzu výchozí situace, stanovení závazných cílů a opatření, vývoj ukazatelů
k měření integračních úspěchů, tak jako doprovázející proces poskytování informací.177
Také Rada starostů Berlína (Rat der Bürgermeister) 178 se vyjádřila pozitivně
k integračnímu konceptu a přivítala požadavek na angažovanost a spolupráci všech
společenských aktérů. „Abychom se v integrační politice skutečně dostali dál, je nutné
seskupení síly. V rámci své celoměstské odpovědnosti považuje senát za podstatné
uchopit tyto odlišné pravomoci a přístupy a sloučit ve společný koncept.“

179

Rada
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„Solange es nicht gelingt, die Einwanderer und Einwanderinnen angemessen am
Arbeitsmarkt zu beteiligen, werden wir die Akzeptanzfrage zwischen Mehrheitsgesellschaft und
Einwanderern nicht lösen.“ Citováno v Abgeordnetenhaus Berlin, Plenarprotokoll 15/72
z 1.9.2005, http://www.parlament-berlin.de, staženo 12.5.2008.
176
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Das Berliner Integrationskonzept:Vielfalt fördern – Zusammenhalt stärken (2007), s. 4.
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Rada se skládá z úřadujícího starosty Berlína (nyní funkci zastává Klaus Wowereit z SPD),
dalších dvou starostů a starostů jednotlivých berlínských čtvrtí. Viz http://www.berlin.de.
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„Um in der Integrationspolitik wirklich weiter zu kommen, ist eine Bündelung der Kräfte nötig.
In Rahmen seiner gesamtstädtischen Verantwortung sieht es der Senat als wesentlich an, diese
unterschiedlichen Zuständigkeiten und Ansätze aufzugreifen und zu einem Gesamtkonzept
zusammenzufügen.“ Citováno v Berliner Integrationskonzept (2007), s. 4.
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starostů dále poukázala na to, že je potřeba analýza současné situace také proto, aby se
zabránilo diskriminaci přistěhovalců. Navíc Rada starostů požadovala zlepšení
postavení pověřenců pro integraci v berlínských čtvrtích. Jejich kompetence a
pravomoci měly být posíleny a upevněny.
Na základě diskuzí o integračním konceptu berlínský senát pojmenoval osm
hlavních strategií, které jsou rozhodující pro úspěch berlínské integrační politiky:
rozvíjet silné stránky Berlína, tj. mezinárodní přitažlivost a kulturní různorodost;
integrace prostřednictvím pracovního trhu; integrace vzděláním; integrace posílením
sociálně-prostorové soudržnosti; integrace mezikulturní otevřením města; integrace
prostřednictvím spoluúčasti a posílení občanské společnosti; integrační perspektivy pro
uprchlíky a integrační politika ve čtvrtích.180
Cílem v oblasti vzdělání je vyrovnání úrovně dosaženého vzdělání a jazykové
úrovně mezi žáky a studenty německého a neněmeckého původu ve všech fázích
předškolního a školního stupně, tak jako rovnoprávná spoluúčast dospělých migrantů na
nabídkách profesního a dalšího vzdělávání. Dílčími cíli jsou zvýšení účasti dětí
v mateřských školách s migračním pozadím na období minimálně dva a půl roku před
nástupem do školy, vyrovnání jazykové úrovně dětí a žáků německého a neněmeckého
původu ve všech fázích předškolního a školního vzdělání, vyrovnání úrovně dosaženého
vzdělání mezi žáky německého a neněmeckého původu, zvýšení podílu studujících
s migračním pozadím na berlínských univerzitách a vysokých školách, zvýšení podílu
učitelů s migračním pozadím ve vzdělávacím systému, zvýšení spolupráce mezi školou a
rodiči s migračním pozadím, zlepšení přístupu k pracovnímu trhu prostřednictvím
pokračujících jazykových nabídek, vzdělávacích nabídek orientujících se na určitou
profesi.181
Integračním konceptem z roku 2005 a zřízením Senátní správy pro integraci,
práci a sociální věci (Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales) v roce 2006
byly nastaveny pravidla pro efektivní řízení integrační politiky. Zavedením kontroly
integrace má být hodnocen průběh integrace migrantů. K tomuto účelu byly stanoveny
ukazatele pro politicky relevantní oblasti, které podle zjištěných dat umožní výpověď o
aktuálním stavu a změnách týkajících se integrace migrantů. Kontrola vývoje integrace
má tři funkce. Za prvé má vést ke zvěcnění diskuze o úspěchu či deficitu integrace. Za
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druhé mají být pojmenovány kritéria pro úspěch integrace pomocí získaných dat a za
třetí má přispět k hledání migračně a integračně-politických řešení.182

5. Analýza migrační a integrační politiky v Berlíně
5.1 Berlín – přistěhovalecké město
Města vznikala a vznikají díky migraci obyvatel. To se týkalo především
evropských měst ve fázi průmyslové revoluce. Proces urbanizace, industrializace a
migrace byl úzce propojen. Přestože počet obyvatel většiny evropských měst již
nestoupá, jsou výše zmíněné důvody stále hlavním důvodem k migraci.183
V současné době není migrace pro většinu měst spojena s nárůstem jejich
obyvatel, ale je jedinou zárukou udržení stabilního počtu obyvatel. Zároveň dochází ve
velkoměstech ke stále větší diferenciaci struktury obyvatel – stávají se kulturně a
etnicky heterogenní. Právě etnická a kulturní různorodost, která ve městech vznikla díky
přistěhovalectví, je charakteristickým znakem městského života.184
Dějiny Berlína jsou, tak jako dějiny jiných metropolí, úzce spojeny s dějinami
migrace. Především silné byly migrační pohyby v období průmyslové revoluce a to
přetrvalo až do začátku 20. století. Přirozený proces migrace do Berlína se však zásadně
změnil po druhé světové válce, jejíž důsledkem bylo rozdělení města na dvě části, které
byly součástí dvou vzniklých německých států s protikladnými politickými systémy.
Západní část Berlína byla součástí Spolkové republiky Německo a východní část byla
hlavním městem Německé demokratické republiky. Tento stav vedl k územní a
hospodářské izolaci zejména západní části města. Západní Berlín

se stal

„ostrovem“ odříznutým od zbylého území Spolkové republiky Německo. Rozdělený
Berlín tak nemohl navázat na svůj předválečný politický, hospodářský a kulturní
význam, a proto ztratil v době studené války pro obyvatele na přitažlivosti.185 Situace se
však změnila po roce 1990, kdy se Berlín se stal politickým a kulturním centrem
znovusjednoceného Německa.
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5.1.1 Historie migrace do (západního) Berlína
Na začátku 60. let nežili v západním Berlíně, s výjimkou příslušníků
spojeneckých sil, téměř žádní cizinci. V porovnání s ostatními západoněmeckými
spolkovými zeměmi podporoval Berlín příchod zahraničních pracovníků teprve až od
poloviny 60. let, aby byl vyrovnán nedostatek pracovních sil v elektroprůmyslu a
spotřebním průmyslu.
Postupný úbytek obyvatelstva v západním Berlíně byl zpomalen v 60. a 70.
letech přílivem „gastarbeiterů“ a studentů. Poválečný hospodářský rozmach 50. a 60.
let se totiž v Berlíně, respektive západní části města a s tím spojený nedostatek
pracovních sil, projevil se zpožděním. Masivní nábor „gastarbeiterů“ tak vyvrcholil až
v letech 1968 až 1970.186
Na konci roku 1960 tvořil počet cizinců v Berlíně 1 % (22 000). Na konci roku
1969 stoupl jejich počet již na 90 000 a v roce 1974 na 190 000. Největší skupinu
přistěhovalců tvořili Turci (88 000), následováni Jugoslávci (31 000) a Řeky
(10 000).187
S ukončením náborů v roce 1973 skončil také příchod zahraničních pracovníků
do západního Berlína. Počet neněmeckého výdělečně činného obyvatelstva klesl
v letech 1974 až 1977 o 10 %. Většina „gastarbeiterů“ se ovšem rozhodla zůstat v SRN
natrvalo. Počet cizinců v západním Berlíně začal poté opět stoupat díky slučování rodin.
Po pracovní migraci a přistěhovávání rodinných příslušníků, následovala od konce 70.
let migrace uprchlíků a žadatelů o azyl z Polska, Vietnamu, Íránu či Libanonu. V 90.
letech se změnily země, ze kterých imigranti přicházeli. Až čtvrtinu představovali
přistěhovalci z bývalého Sovětského svazu a jeho nástupnických států. Celkem přišlo
45 000 lidí, z toho bylo 30 000 pozdních vysídlenců, ostatních 15 000 byli Rusové,
Arméni, Gruzínci a jiné národnosti, mezi nimiž byli silně zastoupeni ruští Židé. Od
poloviny 90. let začal objem přistěhovalců zřetelně oslabovat.188
Počet neněmeckého obyvatelstva stoupl v období v roce 1960 z 22 065 na
233 011 v roce 1980. V roce 2000 činil počet cizinců již 435 117. Do přelomu století
tak v Berlíně stoupl podíl cizinců na 13,1 %. Ovšem značné rozdíly jsou mezi východní
186
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(5,7 %) a západní částí města (17,4 %). Ve srovnání s ostatními velkoměsty v Německu
má Berlín absolutně nejvyšší počet cizinců. Přesto leží s podílem cizinců 13,1 % na
počet obyvatel za městy jako Frankfurt nad Mohanem (28,5 %), Stuttgart (23,7 %) a
Mnichov (21,3 %). Mezi lety 1990 až 2005 stoupl jejich počet z 312 374 v roce 1990 na
466 518 v roce 2005.189
Migrační a integrační politika v Berlíně byla až do sjednocení Německa v roce
1990 poznamenána tím, že město bylo rozdělené. Ve východní části žilo do doby
sjednocení trvale, kromě příslušníků sovětské armády rozmístěných v NDR, jen málo
cizinců. Naproti tomu v západní části jejich počet od konce 60. let stoupal. V tehdejším
východním Německu se také vyskytovali zahraniční pracovníci, zejména ze
socialistických zemí. NDR však jejich počty regulovala a kontrolovala a cizinci žili
izolovaně od většinového obyvatelstva.190

5.1.2 Sociálně – strukturální vývoj Berlína po roce 1945
Před začátkem války žilo v Berlíně 4,4 miliónů obyvatel, v roce 1946 počet
obyvatel klesl na 3,2 milióny. Každý třetí byt byl zničen. Znovuvýstavba města a
prostorů k bydlení představovala nesmírný úkol, zvláště když hospodářská situace
Berlína byla dlouhou dobu problematická. Po válce většina firem přemístila svá ústředí
do americké zóny v západním Německu, protože tam byly výhodnější podmínky pro
obnovu produkce a zabezpečení majetku.191
Na Postupimské konferenci (červenec/srpen 1945) bylo vítěznými mocnostmi
rozhodnuto o rozdělení Berlína do čtyř sektorů (okupačních zón). Pod správu
Sovětského svazu připadlo osm východních čtvrtí, Spojeným státům americkým, Velké
Británii a Francii dvanáct západních čtvrtí. Již na konci 40. let došlo v důsledku
rozdělení Německa na dva politické tábory i k rozdělení Berlína do dvou samostatně
spravovaných oblastí, které náležely k opačným politickým systémům.
Územní a hospodářská izolace západního Berlína, tak jako socialistická
přestavba východního Berlína vytvořily nové podmínky pro vývoj města. Východní
Berlín fungoval do roku 1990 jako hlavní město Německé demokratické republiky.
Všechny politické a hospodářské funkce země byly koncentrovány zde. Západní Berlín
189
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byl narozdíl od své východní části jen částí města: byl izolován od dřívějších zdrojů a
trhů a bez vztahu k okolnímu území.

5.1.2.1 Východní Berlín
Vývoj obyvatelstva východního Berlína byl silně ovlivněn postavením berlínské
zdi v roce 1961, která oddělovala východní a západní část města. Maximálního stavu
obyvatelstva po válce dosáhl východní Berlín v roce 1949 (1 207 000). Od té doby
počet obyvatel soustavně klesal. Po postavení berlínské zdi měl 1 055 000 miliónů
obyvatel. Za úbytkem stojí skutečnost, že se obyvatelé východní části stěhovali na
západ. Do roku 1961 pracovalo přes 100 000 východních Berlíňanů v západní části
města. Postavením zdi již nebyla mobilita mezi východní a západní částí možná a
důsledkem toho se počet obyvatel východního Berlína začal opět zvyšovat. V roce 1988
činil počet jeho obyvatel 1 285 000.192
Příliv lidí do východního Berlína z celého východního Německa po roce 1961
byl poznamenán politickým a hospodářským významem města pro NDR. V žádném
jiném městě východního Německa nebyl podíl osob s vysokoškolským vzděláním a
zaměstnanců ve státní sféře větší. Zároveň byl východní Berlín městem v NDR
s největší průmyslovou výrobou.193
V roce 1971 bylo na VIII. sjezdu Socialistické jednotné strany Německa (SED)
rozhodnuto o vyřešení bytové otázky, jejíž důsledkem vzniklo ve východním Berlíně od
poloviny 70. let do konce 80. let minulého století několik velkých sídlišť. Po roce 1975
vznikly nové čtvrti: Marzahn s 68 000, Hohenschönhausen s 34 000 a Hellersdorf se
40 000 novými byty. Od roku 1971 do roku 1988 bylo postaveno celkem 330 000 bytů,
ve kterých mohlo bydlet až 900 000 lidí (2/3 obyvatel tehdejšího východního
Berlína).194
Ačkoliv oficiálně sociální segregace neexistovala, přesto bylo možné na základě
systému přidělování bytů zjistit nerovné rozdělení obyvatel podle sociálních ukazatelů.
Pro přidělování bytů platila tři kritéria: společenskopolitické, národohospodářské a
sociální kritérium. Na prvním místě stálo společenskopolitické kritérium, podle kterého
byly upřednostňováni bojovníci proti fašismu, tj. osoby, které v letech 1933 až 1945
bojovaly proti nacionálně socialistickému režimu v Německu. Národohospodářské
192
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kritérium se týkalo podniků, které měly právo obsazovat byty, čímž měl
národohospodářský význam určitého závodu nebo odvětví nepřímo vliv na kvalitu
bydlení svých zaměstnanců. Podle sociálního hlediska byly upřednostňovány rodiny
s více dětmi, mladé manželské páry bez vlastního bytu a matky samoživitelky s dětmi.
Jedním z cílů socialistického urbanismu bylo odstranit sociální segregaci
kapitalistického města a nahradit ji sociálním promísením. Realizace byla možná u
novostaveb, v kterých vznikaly standardizované byty stejné kvality a velikosti. Staré
zástavby platily za symbol nepřizpůsobení, odlišení, odporu, zatímco novostavby
symbolizovaly přizpůsobení, zařazení a souhlas.195

5.1.2.2 Západní Berlín
Po druhé světové válce nastal proces stěhování pryč ze západního Berlína. Nejen
obyvatelé, ale i průmyslové firmy se rozhodly přestěhovat svá sídla do SRN. Přemístění
zejména vědeckých a vývojových středisek velkých podniků, tak jako úplná ztráta
finančního sektoru odsunula Berlín do stínu ekonomického vývoje Spolkové
republiky.196 Ve městě proto musely být subvencováním zachovány druhořadé funkce
průmyslu a výrazně rozšířeny veřejné služby, aby mohli být obyvatelé západního
Berlína zaměstnáni.
Po roce 1961 byl západoberlínský průmysl poznamenán zejména poklesem
zaměstnanosti. Tomu se spolková vláda snažila zabránit masivními investicemi,
možností zvláštních odpisů, investičními pobídkami a výhodnými půjčkami. I přes tato
opatření však počet pracovních míst v západním Berlíně nadále klesal.
Až do roku 1957 rostl počet obyvatel navzdory politické a hospodářské izolaci.
Jen z NDR a východního Berlína přišlo přes 1,5 miliónu uprchlíků, z nichž 200 000 jich
v západním Berlíně zůstalo. S postavením zdi v roce 1961 ovšem ustal příliv obyvatel
z východního Německa a počet obyvatel západního Berlína začal klesat.
Od poloviny 60. let prosadily průmyslové firmy najímání zahraničních
pracovníků, aby tak byl vyrovnán nedostatek pracovní síly způsobený mimo jiné
postavením berlínské zdi. Přistěhovalectví cizinců do Berlína, ale i do ostatních měst v
SRN, přispělo k jejich sociálně-strukturální proměně. Důsledky toho se značně
projevily ve struktuře zaměstnanců a v procesu modernizace a racionalizace pracovního
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prostředí. Přistěhovalci představovali také novou skupinu zájemců na trhu s byty,
především ve starých zástavbách měst (viz kapitola 5.2.2).
Válečné škody postihly na východě i západě Berlína přibližně třetinu bytového
fondu (1,5 miliónu bytů). Škody se týkaly především oblastí starých zástaveb v centru
Berlína. Nové byty vznikaly v západním Berlíně v převážné většině prostřednictvím
veřejné finanční podpory. Mezi lety 1949 až 1987 bylo postaveno 547 000 nových bytů,
z toho 80 % bylo financováno z veřejné podpory. V roce 1963 byly rozsáhlé části
starých zástaveb označeny za asanační oblasti, především ty, které se nacházely v
blízkosti postavené zdi. Na okraji města vznikalo současně několik sídlišť s výstavbou
sociálních bytů, do kterých měli být přestěhováni lidé postižení asanací. Asanační
oblasti platily za nemoderní čtvrtě a stržení budov mělo podpořit příchod moderního
způsobu života.197
K uskutečnění demolice musely senátem pověřené firmy nejprve domy
vykupovat od majitelů. Jenže proces vykupování a vyklízení domů trval v průměru 13
let. Samotná asanace proto začala až po roce 1975. Mezitím se do těchto oblastí
stěhovali

noví

obyvatelé.

Velká

část

bytů

byla

pronajímána

především

„gastarbeiterům“ na přechodnou dobu.
Mezi lety 1963 až 1975 byly na okraji západního Berlína postaveny sídliště jako
například Märkisches Viertel s byty pro 40 000 lidí, Gropiusstadt s byty pro 50 000 lidí
a Fakenhagener Feld s byty pro 15 000 obyvatel. Sídliště se stala místem bydlení
především německé střední vrstvy. Cizinci a sociálně okrajové skupiny společnosti
zůstali v centru města.198

5.1.3 Pozadí migrace přistěhovalců
Rozhodnutí o migraci do jiné země je na začátku spojeno s nadějí na vylepšení
vlastních životních podmínek. Otázka akceptace vlastní etnicko-kulturní identity
přistěhovalců a práva na rovnoprávnost v přijímací zemi nehrají pro migranty
v rozhodování důležitou roli. Pozbytí iluzí následuje teprve na základě zkušeností.
Každá země je ovlivněna dominantním postavením vlastní kultury, která nutí ostatní,
aby se jí přizpůsobili. Pro nově příchozí je těžké orientovat se ve společnosti a ještě
těžší je být akceptován jako rovný mezi rovnými. Tyto zkušenosti jsou pro
197
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přistěhovalce podnětem k užšímu semknutí mezi sebou, což přispívá k tomu, že si
mohou navzájem pomáhat a lépe zastupovat své společné zájmy.199
Hlavním znakem multikulturní společnost je, že trvá na právu sebeobrany
odlišnosti a na přijímání heterogenity vůči homogenizačním procesům, které jsou
považovány za protiprávní. Představa multikulturní společnosti ale vyvolává u
většinového obyvatelstva obavy, že pod rouškou multikulturalismu bude zničena
homogenita, která zajišťovala společnému soužití bezpečnost a důvěru vzájemné
spolehlivosti. Udržování homogenity mezi jednotlivými etnickými skupinami pak vede
k vytváření tzv. „paralelních společností“ (Parallelgesellschaft). Vznikají tak městské
čtvrtě, ve kterých není rozumět nápisům na obchodech ani řeči jejich obyvatel a člověk
se může cítit jako cizinec ve vlastní zemi.200
Na konci roku 2005 činil počet obyvatel Berlína 3,34 milióny lidí, z toho
463 723 (13,9 %) nemělo německou státní příslušnost. V Berlíně se vyskytují cizinci
celkem ze 184 zemí světa.201 Téměř 58 % všech cizinců žilo před provedením územní
reformy pouze v 6 ze 23 čtvrtí 202 , převážně západoberlínských jako Neukölln,
Kreuzberg, Wedding, Charlottenburg, Tiergarten a Schöneberg.
Status práva k pobytu cizinců odráží různé pozadí migrace a motivy a ovlivňuje
také různé podmínky přijetí, se kterými se přistěhovalci v Německu setkávají. Skupiny
Italů, Španělů, Turků a bývalých Jugoslávců vzešly většinou z náborů zahraničních
pracovníků a mezi Poláky jsou zastoupeni osoby, které byly před rokem 1989 uznány za
politické uprchlíky.
Italové, kteří přišli do Německa jako „gastarbeiteři“, mohli dříve než jiné
skupiny cizinců využívat výhod volného pohybu osob v rámci Evropského společenství.
Většina Španělů také přišla původně jako „gastarbeiteři“, kteří přicházeli do Německa
v době Frankova režimu (trval od roku 1939 do roku 1975), takže důvody jejich
migrace se mísí s ekonomickými a politickými motivacemi. K Jugoslávcům, kteří přišli
v 60. letech také jako najímaná pracovní síla, se v 90. letech přidali v důsledku
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rozdělení země a občanské války jednotlivé národnosti nástupnických států jako
Chorvati, Srbové, Slovinci, bosenští Chorvati, bosenští Srbové a muslimové. Mezi
Poláky je naopak jen malá část těch, kteří by byli v Berlíně usazeni velmi dlouho.
Většina z nich přišla teprve na začátku 80. let v době represí polského komunistického
režimu. Mezi nimi se nacházeli ovšem i lidé, kteří nebyli jen politicky pronásledovaní,
ale které vedli k emigraci i ekonomické důvody. Z Německa buď cestovali dál do
Spojených států nebo Kanady nebo zde zůstali nelegálně pracovat. V Berlíně se vedle
toho vyskytují Poláci, kteří od vstupu země do Evropské unie dojíždějí do Berlína za
prací.
Různé skupiny přistěhovalců na základě srovnání s německou přijímací
společností k ní mají různě blízko či daleko. Netýká se to jen socioekonomického
vývoje a politického systému, popřípadě politické kultury, ale vztahu etnicko-kulturních
rozdílů, které vytváří pro přistěhovalce jazykovou bariéru nebo větší či menší
náboženské hranice. Taková etnicko-kulturní rozdílnost je spíš problémem německé
společnosti než imigrantů. Je to německá společnost, která stojí proti cizím jazykům a
náboženstvím, zvláště když jsou spojeny s charakterovými jevy jako je nízký příjem a
sociální status cizinců. Přinejmenším je tomu tak u té vrstvy německé společnosti, která
podle sociálního statutu patří spíše do nižší kvalifikační a příjmové skupiny
obyvatelstva.203
Politické strany a zájmové skupiny sdílejí většinový názor, že by skupiny
přistěhovalců měly udělat krok k sociální a kulturní integraci do společnosti tím, že se
budou snažit získat německé občanství.204 Ale i tady existují rozdíly mezi jednotlivými
skupinami cizinců. Vysídlenci a pozdní vysídlenci z východní Evropy a Ruska jsou
akceptováni a od začátku mají privilegovaný nárok na získání plného občanství,
narozdíl od jiných skupin přistěhovalců. V opačné situaci jsou například uprchlíci. Ti
jsou akceptování jen v případě, že jsou skutečně pronásledováni a nejedná se o migraci
z ekonomických důvodů (viz kapitola 3.6, 4.1.1).

5.2 Překážky integračního procesu
Hledání řešení tzv. „problému“ souvisejícího s pobytem cizinců, bylo a je
hlavním tématem diskuzí ve Spolkové republice Německo. Hospodářské problémy,
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narůstající počty cizinců a otázka jejich integrace urychlily proces vypořádání se
s přítomností cizích etnických skupin v německé společnosti.205
Na začátku tzv. expanzivní fáze zaměstnávání zahraničních pracovníků byla
považována krátkodobá migrace za samozřejmost. Tehdy nezpůsobovaly představy o
„rotaci“ či návratu zahraničních pracovníků žádné zvláštní emoce. Také se nikoho
zvlášť nedotýkalo, že se migrující pracovníci jen částečně přizpůsobili životu na
ubytovnách a ve všem ostatním se orientovali na návrat a kulturu své původní země. To,
že později došlo k ustálení jejich pobytu lze vysvětlit z ekonomického hlediska.
Zaměstnavatelé neměli zájem na rotaci pracovníků, protože nechtěli stále znovu nést
náklady na jejich zaučení a aklimatizaci. A tak začala rychlá segmentace pracovního
trhu, přičemž celá odvětví byla obsazena převážně cizinci a jejich dlouhodobý pobyt byl
nevyhnutelný.206
Na začátku 70. let vyvstala otázka, jak by bylo možné sloučit vznikající sociální
nároky a právní normy týkající se cizinců. Neboť to bylo důvodem všech zahraničněpolitických úvah. Cizinci byli v principu možná v co nejširším smyslu chápáni jako
ekonomická migrující masa obyvatel. 207 Řešením tohoto dilematu byl pod vlivem
ukončení náborů a slučování rodin vytvořen koncept integrace na omezenou dobu, po
kterou měl trvat pobyt zahraničních pracovníků. Přitom pro ně měla zůstala otevřená
možnost na návrat do původní země.
Ovšem politika neakceptování přistěhovalecké situace a opožděná integrace
měla řadu socioekonomických důsledků pro chování přistěhovaleckých rodin, jak
zjistíme v následujících kapitolách.

5.2.1 Segregace a vytváření etnických kolonií
Slovo segregace označuje prostorové oddělení jednotlivých skupin obyvatel.
Segregace vzniká v souvislosti s nedostatečnou schopností přijímací společnosti
integrovat skupinu přistěhovalců. Problémy, které tím vznikají, jsou systematickým
nedostatkem většinové společnosti zajistit různým skupinám rovný přístup a účast na
společenském životě.
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představuje výsledek vyjednávacího procesu a boje o rozdělení statků určených k
bydlení. Podílí se na něm mnoho aktérů - vlastníci, pronajímatelé, nájemci, makléři,
noviny a zejména státní a lokální politika.209
Na území Berlína se v minulosti příchodem cizinců vytvořila koncentrace, která
zůstala stabilní až dodnes. Její těžiště vzniklo již v 70. letech ve čtvrtích Kreuzberg,
Wedding a Tiergarten, které tvoří čtvrtě s nejvyšším podílem cizinců. 210 Velmi
markantní je rozdílná struktura mezi východní a západní části města, která v podstatě
odpovídá situaci před rokem 1989. Na území bývalého východního Berlína je málo
čtvrtí, ve kterých podíl cizinců přesahuje 10 %. V roce 2001 vstoupila v Berlíně v
platnost územní reforma, která snížila počet dosavadních čtvrtí ze 23 na 12. Tím došlo
ke statistickému efektu, který vykázal vysoký podíl cizinců ve čtvrtích Mitte (27,3 %) a
Friedrichshain-Kreuzberg (23 %).211
V 90. letech se nově přicházející cizinci koncentrují především ve čtvrtích, kde
se nachází sociální byty nebo velká sídliště. Sociální byty na sídlištích představovaly až
do začátku 90. let oblast, ve které bydlela nižší německá vrstva obyvatel. S narůstající
životní úrovní přestal být mezi německými obyvateli Berlína o tyto byty zájem. Tak se
do nich začali stěhovat cizinci. Především pozdní vysídlenci bydlí na velkých sídlištích
na východě Berlína. Mezi lety 1992 až 1999 přišlo z bývalého Sovětského svazu 30 000
lidí, z nichž třetina se usídlila ve čtvrti Marzahn. Ta je charakteristická socialistickou
výstavbou panelových domů.
Za povšimnutí stojí skutečnost, že na velkých sídlištích nežijí kromě pozdních
vysídlenců žádní jiní cizinci. Jedním z důvodu je fakt, že v jejich blízkosti se nacházela
většina tzv. prvních přijímacích domů pro vysídlence. Na druhé straně se pozdní
vysídlenci německého původu chtěli vymezit vůči ostatním cizincům, proto
upřednostňovali oblasti s nízkými počty cizinců.212
Ze všech bývalých východoněmeckých čtvrtí měla Mitte, před provedením
územní reformy, nejvyšší podíl cizinců (12,4 %). Velká část z nich, jak již bylo
zmíněno, přišla v 90. letech z Jugoslávie, bývalého Sovětského svazu a Polska. Vedle
těchto etnik tu žili i Vietnamci, kteří přišli do východního Německa před rokem 1989.
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Dodnes nežijí na východě města téměř žádní Turci, Italové a ostatní národnosti, kteří
přišli do západního Berlína na základě náborových smluv.
Většina autorů vysvětluje segregaci cizinců kulturními a sociálními důvody
(například vyšším nájemným). Některé studie dokazují, že například výše nájemného
není pro cizince rozhodujícím kritériem při výběru bytu. Tím je mechanismus přístupu
na trh s byty (viz kapitola 5.2.2). Přistěhovalci si mohou pronajmout jen takové byty, ve
kterých budou jako nájemníci skutečně akceptováni. O ceně uvažují až na druhém místě
a až pak se rozhodují o čtvrti, ve které budou žít. Informace o volných bytech v těchto
čtvrtích jsou pak předávány mezi známými a přispívají k tomu, že se do stejné čtvrti
přistěhovávají další cizinci. Koncentrace cizinců tak v některých oblastech nevznikla
zcela dobrovolně.213
Přistěhovalci žijí většinou v největších městech Německa a polovina z nich žije
ve velkoměstech. Koncentrace obyvatelstva do měst, které často přichází ze
zemědělského prostředí do velkých aglomerací, nebyla nikdy dobrovolná, ale byla
reflexí na nalezené těžiště zaměstnanosti. 214 Na vznik koncentrací měl a má vliv
fungování trhu s byty, kterým se podrobněji zabývám v další kapitole.
Přístup přistěhovalců k určitým segmentům trhu s byty se v průběhu doby
změnil. Zatímco v 60. a 70. letech si cizinci hledali byty ve starých zástavbách
západního Berlína, tak naproti tomu v 90. letech to byly zejména sídliště se sociálními
byty ve východní části Berlína. Tím se vysvětluje i rozdílná prostorová koncentrace
různých etnických skupin.
Výrazně se liší prostorové rozdělení polského a ruskojazyčného obyvatelstva od
tureckého.215 Polské obyvatelstvo vykazuje nejvyšší koncentraci pouze ve čtvrti Mitte
(4,8 %). V ostatních čtvrtí je jejich podíl průměrný. To znamená, že Poláci jsou
rovnoměrně rozděleni a netvoří etnické kolonie. 216
Segregace ruskojazyčných přistěhovalců je mnohem větší v porovnání
s polskými. Většina ruskojazyčného obyvatelstva se koncentruje v Charlottenburgu a
Wilmersdorfu, kde se nacházela již ve 20. letech ruská kolonie. Turci se naopak
koncentrují ve starých západoberlínských zástavbách, zejména v Kreuzbergu,
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Weddingu a Neuköllnu. V souvislosti s existencí etnických kolonií také vyvstala otázka
integrace přistěhovalců, neboť se ukázalo, že etnické kolonie jsou relativně uzavřenou a
samostatně fungující strukturou. V této souvislosti je zmiňován také pojem „paralelní
společnost“.217
Důležitou funkcí takové kolonie je, že zajišťuje identitu a pocit vlastní hodnoty,
zprostředkovává znalosti o kultuře přijímací země a usnadňuje politické zastupování
etnické menšiny vůči většinové společnosti. 218 Vedle pozitivních aspektů – zajištění
identity, zprostředkování znalostí o kultuře a zastupování zájmů – vystupují na povrch i
negativní aspekty. Hartmut Esser zdůrazňuje, že vytváření etnických kolonií zpomaluje
či brání integraci etnické skupiny do většinové společnosti. Etnické kolonie se podle
jeho názoru nachází ve slepé uličce, pokud jejím členům nejsou umožněny kontakty
s většinovou společností. To platí zejména pro členy etnické menšiny pracující a žijící
v rámci etnické kolonie, protože jim nejsou zprostředkovány znalosti a společenské
normy vedoucí k úspěchu mimo etnickou komunitu. Společně s působením faktoru
chudoby se koncentrace stává pro členy kolonie problémem.219
Zda se podaří koloniím tento problém minimalizovat závisí především na tom,
jestli ve většinové společnosti existují příležitosti i pro přistěhovalce. Tedy, jestli jsou
cizincům dostupná pracovní místa a mají možnost participace na politickém a
společenském životě přijímací země. Kolonie má, kromě výše popsaných, ještě jednu
funkci. Prostřednictvím ochrany identity se mohou přistěhovalci postupně v rámci své
komunity otevřít kultuře cizí země a začlenit se do procesu přizpůsobování života nové
země.220
Vysoká koncentrace cizinců především v západních částech Berlína (Kreuzberg,
Wedding, Neukölln) je spojena s vysokou nezaměstnaností a nízkým příjmem. To se
netýká jen cizinců, mezi nimiž jsou silně zastoupeni Turci, ale i vysokého počtu
německého obyvatelstva. Je to dáno také tím, že mnoho lidí z bývalých dělnických
čtvrtí bylo postiženo krachem průmyslu v 90. letech.
Stoupající nezaměstnanost a zablokovaná mobilita u přistěhovalců podporují
rezignaci a ústup do etnické skupiny. Přitom může dojít k radikalizaci některých
etnicky-kulturních rozdílů, které mohou představovat příklon k fundamentalistickým
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uskupením. 221 Obzvlášť je problematická situace mladých cizinců. Nezaměstnanost,
omezené bytové poměry a izolace má vliv na jejich každodenní život. Často přejímají
připisované vlastnosti od okolí a stávají se součástí jejich identity. Například
společenský diskurz v Berlíně o vzniku ghett, ovlivňuje vlastní obraz turecké i německé
mládeže v Kreuzbergu, kteří o sobě mluví jako o „dětech ghetta“.222
Ve společnosti, ve které jsou politické a ekonomické možnosti participace
přistěhovalců minimální, hraje etnická a kulturní identita cizinců větší roli. Etnické
kolonie jsou místem, kde se rozhoduje „boj“ o kulturní hegemonii. Do tohoto „boje“ se
vměšuje i německé obyvatelstvo, které cítí nutnost se bránit před postupujícími cizinci.
Multikulturní Berlín je z tohoto pohledu městem konfliktů, ve kterém se odehrává boj o
náboženské symboly, stavbu mešit a minaretů, turecké trhy a i o zdánlivě posledního
německého pekaře.223

5.2.2 Mechanismy na trhu s byty
Zahraniční pracovníci vytvořili v Německu zcela novou skupinu na trhu s byty.
Oblasti, ve kterých se usazovali, se nacházeli zejména ve zničených a k demolici
určených domech.
Původní němečtí obyvatelé domů v těchto čtvrtích se stěhovali do nových bytů
na okraji města. Do nově vznikajících obytných oblastí se stěhovala německá střední
vrstva, zatímco staré zástavby byli obývány neněmeckým obyvatelstvem.224 Rozlehlé
části domů ve čtvrtích Kreuzberg, Wedding a dalších čtvrtích západního Berlína, byly
po roce 1963 označeny za asanační území a určeny tak k demolici. Byty v těchto
oblastech byly pronajímány zahraničním pracovníkům na „přechodnou dobu“. Během
několika let se zvýšil počet cizinců v Kreuzbergu na 25 % (1974). To je velmi
pozoruhodný nárůst, když si uvědomíme, že příchod „gastarbeiterů“ do Berlína začal
teprve v roce 1967. 225
Nejpočetnější skupinu cizinců tvořili Turci, kteří se usazovali v oblastech
určených k demolici. Kvůli plánované asanaci byli nuceni se stěhovat do jiných čtvrtí,
také určených k pozdější asanaci. Důvod četného přeskupování rodin přistěhovalců byl
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dán jejich požadavkem na nízké nájemné. Stěhováním cizinců v rámci asanačních
území vznikala řetězová reakce, která byla pro německé obyvatelstvo znamením, že
v dané oblasti dojde brzy k demolici.226
Asanační politika měla velký vliv na volbu místa, kde se cizinci usidlovali.
Během několika let se vytvořila koncentrace cizinců právě v těch oblastech, které byly
určeny k asanaci. Berlínský senát se rozhodl reagovat na koncentraci zamezením
přistěhovávání (Zuzugsperre) dalších cizinců do čtvrtí s jejich již vysokým podílem.
Jednalo se opě o čtvrti Tiergarten, Wedding a Kreuzberg, ve kterých překračoval podíl
cizinců 15 %. To způsobilo, že se cizinci stěhovali do přilehlých čtvrtí – Schöneberg,
Neukölln a Spandau.
Po rozhodnutí zakázat přistěhovávání cizinců do oblastí s jejich vysokým
výskytem, berlínský senát rozhodl o výstavbě sociálních bytů, které by byli dostupné i
pro cizince. Až 40% bytového fondu v západním Berlíně tvořily sociální byty, které ale
byly určeny pouze německému obyvatelstvu. V roce 1979 berlínská vláda stavebním
firmám nařídila, aby 10 % postavených sociálních bytů bylo obsazeno cizinci. V roce
1982 byla tato kvóta zvýšena na 15%. Podle provedených průzkumů se tím dalo
zabránit přílišné koncentraci cizinců. Ve skutečnosti ale senátu chyběly kontrolní
mechanismy a politická vůle tuto politiku důsledně prosazovat.227
Zákaz byl oficiálně zrušen s politickými změnami v roce 1989. Obzvlášť účinná
tato opatření regulace segregace nebyla. Měla jen minimální úspěch a proti byly
humanistické organizace a migrantské spolky.228

5.2.3 Problematika nezaměstnanosti
V důsledku pádu berlínské zdi 9. listopadu 1989 začala pro město nová epocha.
Sjednocením Německa byl přenesen právní, hospodářský a politický systém sjednocené
Spolkové republiky Německo i na území bývalé Německé demokratické republiky. Tím
se daly očekávat změny především na pracovním trhu a v sociální struktuře východního
Berlína. I západního Berlína se týkaly změny související se sjednocením. Na jedné
straně Berlín získal nové pracovní příležitosti, na druhé straně došlo ke ztrátě
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dosavadních privilegií. Silná koncentrace pracovních míst v průmyslu a veřejné správě
vedla v 90. letech k drastickému poklesu zaměstnanosti a propouštění.229
Cesta k postindustriálnímu městu jde ruku v ruce s masivní restrukturalizací ve
sféře zaměstnanosti. Průmyslová činnost, především výroba a montáž, byla rušena.
Nová místa vznikají tam, kde jsou vyvíjeny nové technologie a produkty, ale také
v oblasti služeb.
V 90. letech klesl v Berlíně celkový počet pracovní síly. Počet zaměstnanců
klesl z 1,88 miliónu v roce 1991 na 1,82 v roce 1997. Pokles zaměstnanosti se projevil
v období mezi lety 1991 až 1997 především v západní části města. Zejména postiženy
byly čtvrtě v centru města, například v Neuköllnu se snížila zaměstnanost o 22 %.230
Rušení pracovních míst se dotklo především cizinců. Ve zpracovatelském
průmyslu bylo v roce 1997 zaměstnáno o více než polovinu méně cizinců než tomu bylo
v roce 1990. Příčinou bylo, že prostřednictvím racionalizace a rušením dotovaných míst,
odpadlo zaměstnávání nekvalifikované pracovní síly. 231 Díky zániku pracovních míst
vzrostla v Berlíně od roku 1990 nezaměstnanost. Mezi lety 1990 až 1997 se míra
nezaměstnanosti více než zdvojnásobila (17,5 %). Nezaměstnanost postihla málo
kvalifikované pracovníky, po kterých není na trhu práce poptávka. V Berlíně jsou
nezaměstnaností postiženy určité skupiny obyvatel – zejména mladí lidé a cizinci.
V roce 1997 činila míra nezaměstnanosti mezi mladými lidmi a cizinci 30 %.232
Kvalifikace nových přistěhovalců, kterou získali ve své domovské zemi,
zpravidla neodpovídá německým nárokům a není jim ve Spolkové republice formálně
uznána. Migrace tak často vede ke snížení jejich kvalifikace. Kromě toho přichází
cizinci ve fázi, kdy jsou rušeny pracovní místa a konkurence je vysoká. Bez
dostatečných jazykových a kulturních znalostí nachází pracovní místa, která buď
nevyžadují kvalifikaci a jsou velmi málo placená, a nebo jsou nelegální. Tím jsou
postiženi zejména noví přistěhovalci. Ale také přistěhovalci ze 60. a 70. let, kteří
pracovali jako „gastarbeiteři“ v průmyslu, byli v 90. letech ve velké míře propuštěni.
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5.3 Integrační opatření v oblasti školství
Školská politika a její integračně-politický význam jsou v rukou jednotlivých
spolkových zemí. Integrační politika nově definuje úkol vzdělávání v předškolních
zařízeních a školách, které jsou důležitými institucemi na cestě k integraci mladých
migrantů. Cílem vzdělávací politiky v Berlíně je zvýšení podílu migrantů na co
nejvyšším dosaženém vzdělání, silnější zapojení rodičů s migračním pozadím do
procesu vzdělání svých dětí a zprostředkování základních znalostí německé kultury a
společnosti.233
Sociální rozdíly, rozdílné kulturní tradice a náboženské vyznání nejsou na
berlínských školách výjimkou. Modernizace vzdělávacího systému má proto
rozhodující význam, protože investice do vzdělání jsou investicí do vzdělání mladých
lidí. Reforma vzdělání musí zohledňovat budoucí vývoj a přitom stavět na rovných
šancích, účasti a uznání kulturních a náboženských rozdílů. Hlavní příčinou neúspěchu
dětí z migračních rodin ve škole jsou nedostatečné jazykové znalosti a nedostatky ve
zpracování učební látky, které jim tak ztěžují přechod mezi stupni vzdělání s cílem
dosáhnout vyššího stupně vzdělání.234
Berlín jako první spolková země reagoval na výsledky studie PISA235 přijetím
nového školského zákona v lednu 2004. V květnu 2005 předložila Senátní správa pro
vzdělání, vědu a výzkum (Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung)
berlínskému zemskému sněmu program „Integrace prostřednictvím vzdělání“, který měl
na zřeteli sociální a kulturní rozmanitost berlínských škol.
Vznikem senátní správy pro integraci, práci a sociální věci (Senatsverwaltung
für Integration, Arbeit und Soziales) v roce 2006 došlo ke koncentraci politické
odpovědnosti od předškolních zařízení až po vysoké školy do jedné senátní správy a tím
k ulehčení realizace požadovaných opatření. Zvláštní význam přitom má všeobecná
jazyková podpora dětí a žáků, intenzivní spolupráce rodičů, průběžná kvalifikace a další
vzdělávání pedagogů nebo zvýšení podílů pedagogů s migračním pozadím.236
Integrace přistěhovalců se stala koncem 90. let nejvíce diskutovaným politickým
a společenským tématem v Německu. V rámci debaty o přistěhovalectví a integraci
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nebyl pojem integrace přesně vymezen, z části byl i sporný. Konsens panoval v tom, že
integrace cizinců trvale žijících v Německu je nezbytná. Nejasnost spočívala zejména
v otázce, jaký je vztah pojmu integrace k pojmům asimilace na jedné straně a
multikulturní společnosti na straně druhé. Mimo to nebylo úplně jasné, jakých oblastí
společnosti by se měla integrace přistěhovalců týkat. Politické diskuze ukázaly, že za
naléhavé oblasti jsou považovány pracovní trh, vzdělání a jazyk. Do jaké míry hrají roli
ostatní oblasti jako politická participace, míra zapojení do občanské společnosti, kultura
a náboženství nebo demografická situace přistěhovalců, není zcela jasné.237

5.3.1 Systém školství
Německý vzdělávací systém je tvořen celkem čtyřmi stupni – prvním stupněm,
druhým stupněm I, druhým stupněm II, třetím a čtvrtým stupněm. 238 Jelikož oblast
školství spadá do kompetencí jednotlivých spolkových zemí, mohou být části
vzdělávacího systému v každé zemi jinak uspořádány a pojmenovány.
První stupeň zahrnuje první čtyři roky na prvním stupni základní školy
(Grundschule). V některých spolkových zemích, jako například v Berlíně, trvá první
stupeň šest let. Druhý stupeň I je členěn na druhý stupeň základních škol (Hauptschule),
na reálné školy (Realschule) a gymnázia. Do tohoto stupně ještě patří tzv. všeobecné
školy (Gesamtschule), ve kterých jsou spojeny všechny tři zmiňované typy škol. Oblast
druhého stupně II následuje po druhém stupni I ve formě vyššího gymnaziálního stupně
(gymnasiale Oberstufe) nebo ve formě škol připravujících k výkonu povolání. Třetí
stupeň vede ke studiu na vysokých školách a univerzitách. Poslední čtvrtý stupeň
představuje formu dalšího, nástavbového vzdělávání.
Nový školský zákon z 26. ledna 2004 vytvořil v Berlíně právní základ integrační
politiky v oblasti školství. Týká se zásadních výroků k pověření školy, práva na
vzdělání a výchovu, vzdělávacích a výchovných cílů a zásad pro jejich uskutečňování.
Zákon také pojednává o vyučování žáků, jejichž mateřským jazykem není němčina. Tito
žáci jsou vyučování společně s ostatními. Pokud ale jejich jazykové znalosti němčiny
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nejsou dostačující, mohou být sdruženi do zvláštních vyučovacích tříd, ve kterých
budou připravováni na přechod do normálních tříd.239
Od školního roku 2005/2006 platí v Berlíně při zápisu do školy povinnost
zjišťovat jazykové znalosti (Deutsch Plus). Pokud se zjistí jazykové nedostatky,
navštěvují děti před nástupem do školy jazykové kurzy. Ve školním roce 2005/2006 se
dvě třetiny všech žáků, jejichž mateřským jazykem nebyla němčina, účastnilo podpůrné
výuky „Němčina jako druhý jazyk“ (Deutsch als Zweitsprache) k získání jazykových
znalostí. Tento typ výuky byl zaveden od školního roku 2003/2004. Na některých
berlínských školách je také pro děti, jejichž mateřským jazykem není němčina, možnost
dvojjazyčné výuky. Žáci jsou vzděláváni ve své mateřštině a zároveň získávají znalosti
ve druhém jazyce.
Možnost bilingvní výchovy v různých jazykových kombinacích existuje v 81
předškolních zařízeních. Například na pěti základních školách je nabízena německo –
turecká výchova a vzdělání. Jedná se o typ výuky, ve které žáci tureckého původu mají
vyučování navíc v turečtině. Ti žáci, kteří nemluví turecky mohou dobrovolně
navštěvovat kurzy turečtiny pro Němce.240
Prioritou integrace berlínského senátu je podpora individuálního rozvoje jazyka
s cílem

získání

jazykových

kompetencí

pro

úspěšné

absolvování

vzdělání.

Nejefektivnější je podpora výuky jazyka, která začíná již v raném věku. Proto těžiště
integrace leží v podpoře předškolních zařízení a na začátku povinné školní docházky.

5.3.2 Situace na berlínských školách
Potomci původních „gastarbeiterů“ se již stali pevnou součástí struktury žactva
a studentstva berlínských gymnázií, všeobecných a vysokých škol. V Berlíně
v současné době funguje 869 všeobecně vzdělávacích (veřejných a soukromých) škol
s počtem žáků 342 000. Všeobecně vzdělávací školy navštěvovalo ve školním roce
2004/2005 83 000 žáků, jejichž mateřským jazykem nebyla němčina. Z toho 56 000
žáků nemělo německé občanství. Při celkovém počtu 342 000 žáků to znamená, že přes
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24 % žáků berlínských škol má migrační původ. 241 Žáci neněmeckého původu jsou
nadměrně zastoupeni na druhém stupni základních škol, ale velmi málo například na
gymnáziích.
Na většině základních škol v Berlíně tak převažují žáci s migračním původem.
Na druhém stupni základních škol, které navštěvují častěji žáci z prostých a sociálně
znevýhodněných rodin s malou úrovní vzdělání, tvořil ve školním roce 2004/2005 podíl
neněmeckých žáků 39,7 %. Ve stejném roce opustilo 23,9 % žáků s migračním pozadím
všeobecně vzdělávací školy bez ukončeného vzdělání. Jejich podíl byl třikrát vyšší než
u německých žáků (8,9 %). Na reálných školách představují žáci neněmeckého původu
24,6 %, na všeobecných školách 22,6 % a na gymnáziích jen 13,1 %.242
Podíl žáků v Berlíně, jejichž mateřským jazykem není němčina, 243 tvořil ve
školním roce 2005/2006 na celkovém počtu žáků 25,7 %. Na prvním stupni základní
školy dokonce každý třetí žák neměl německý původ (32 %). Ve čtvrtích Mitte,
Friedrichshain-Kreuzberg a Neukölln představují žáci s migračním původem většinu.
Největší skupinu tvoří s podílem 35% žáci, jejichž rodiče přišli do Německa z Turecka.
Následují z Polska (10,8 %), z bývalého Sovětského svazu (8,1 %) a bývalé Jugoslávie
(5,5 %).244
Rozdíly v dosaženém vzdělání mezi žáky německé a cizí státní příslušnosti jsou
v Berlíně výraznější než je spolkový průměr.245 Zatímco 37 % německých absolventů
opustilo ve školním roce 2004/2005 školu s maturitou, podíl u neněmeckých absolventů
byl jen 11 %. Problematická je především bilance málo úspěšných žáků: všeobecně
vzdělávací školy bez dokončení opouští 23 % žáků s migračním původem, ale jen 8 %
žáků německého původu. Dalších 29 % dokončí jen druhý stupeň základní školy (u
žáků německého původu to je 19 %). Více než polovina žáků s migračním původem
jich však buď školu nedokončí nebo dosáhne jen takové úrovně vzdělání, která jim
zajistí malé šance na trhu práce.246
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Na konci března 2006 byl v médiích zveřejněn dopis učitelského sboru ze
střední školy v Neuköllnu (Die Rütli-Schule), ve kterém její učitelé žádali příslušnou
senátní správu o pomoc při řešení nezvládatelného násilí žáků. Vyjádřili v něm i obavu
o své zdraví, neboť vládu nad školou převzali žáci s migračním pozadím. 247 Tento
případ poukázal na problémy ve školách s nadměrným počtem žáků s migračním
pozadím a vyvolal debatu o změně německého systému školství.

5.3.3 Příčiny znevýhodnění migrantů v systému školství
Úspěch dětí z přistěhovaleckých rodin a jeho příčiny jsou důležitým tématem
výchovných a sociologických výzkumů. Pro vysvětlení stále příliš nízkého počtu dětí a
mladistvých z přistěhovaleckých rodin ve vzdělávacím systému existují rozdílné
důvody – od rodinného prostředí až k institucionální diskriminaci (systém školství).
Ačkoliv se situace dětí a mladistvých s migračním pozadím během let zlepšila, dosahují
stále ve vzdělání zřetelněji slabších výsledků než jejich němečtí vrstevníci.248
Obzvlášť význam pro studijní úspěchy má úroveň vzdělání rodičů. Jejich vlastní
zkušenost se vzděláním je jedním z nejdůležitějších zdrojů investice do vzdělání svých
dětí.
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To platí zejména pro rodičovskou podporu při domácích úkolech a

mimoškolního učebního procesu a o znalosti struktury školského systému. Pochopení
rodičů pro vzdělání a z něho plynoucí generační konflikty, jakož i absence snahy po
lepším postavení, nutí děti k tomu se starat o své vzdělání sami. Důvody znevýhodnění
dětí migrantů na školách závisí i na přístupu migrantů ke vzdělání.250
Vzdělání získává u mladých lidí migračního původu stále víc na významu,
protože dosažená kvalifikace hraje klíčovou roli v integračním procesu. Podmínkou
sociální integrace je strukturální asimilace ve smyslu přizpůsobení se modelu chování
většinové společnosti v systému vzdělání.251 Při tom hrají v německém systému školství
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velkou roli etnické rozdíly. Ukazuje se, že děti přistěhovalců ve vzdělávacím systému
dopadají hůře než jejich němečtí vrstevníci. Nejvíce se etnické rozdíly projevují v účasti
na různých typech škol, zejména pak se zřetelem k dosaženému vzdělání.
Děti přistěhovalců dosahují v průměru nižšího vzdělání než jejich stejně staří
němečtí vrstevníci. Častěji než němečtí žáci navštěvují druhý stupeň základních škol,
málo jsou zastoupeni ve vyšších stupních školského systému jako jsou reálné školy
nebo gymnázia. Kolem 20 % žáků s migračním pozadím opustí každý rok školský
systém bez dokončeného vzdělání, zatímco u německých žáků to je jen 8 %.252
Různé etnické skupiny se od sebe odlišují i v míře znevýhodnění, přičemž děti
tureckého a italského původu obsazují v německém systému nejhorší pozice. Ostatní
skupiny – Řekové a Španělé – jsou na tom lépe. Také děti vysídlenců dosahují dobrých
výsledků.253
Nejvíce se etnické rozdíly projevují při přechodu mezi jednotlivými stupni
vzdělání. Děti z přistěhovaleckých rodin častěji než němečtí žáci přerušují studium a při
výběru povolání se soustředí jen na několik málo oblastí. To je také důvod, proč jsou
přistěhovalci

zastoupeni

častěji

na nevýhodných

pozicích,

vykonávají

málo

kvalifikované profese, disponují menším výdělkem a čelí vyšší nezaměstnanosti než
německé obyvatelstvo.254
Porovnáním výsledků dosaženého vzdělání mezi německým obyvatelstvem a
přistěhovalci jsou vidět markantní rozdíly. Vysokoškolské vzdělání má 11,3 % Němců,
zatímco v případě Turků jsou to jen 2 % a u Italů je to 3,5 %.255 Rozdíly se projevují již
v ranné fázi vzdělání. Zde hraje klíčovou roli první přechod z prvního stupně základní
školy na další stupeň školského systému. V této fázi se začíná členit studijní dráha žáků
podle volby typu školy. Podle rozhodnutí pokračovat buď na druhém stupni základní
školy, na reálné škole nebo gymnáziu má student i rozdílné navazující možnosti
pokračovat ve studiu na druhém stupni II. Zvolením typu školy jsou stanoveny
institucionální možnosti přechodu do dalšího stupně studia.
Statistické údaje o přechodech v rámci vzdělávacího systému dokládají, že děti
z přistěhovaleckých rodin v průměru častěji než německé děti přechází z prvního stupně
na druhý stupeň základních škol. To je také důvod, proč jich je málo na reálných
252
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školách nebo gymnáziích. Značné rozdíly tu jsou i mezi jednotlivými etniky. Zejména
turečtí a italští žáci zde dopadají nejhůře. Jejich přechod na druhý stupeň základních
škol je dvakrát vyšší než u německých žáků a jejich počet přechodů na gymnázia nečiní
ani čtvrtinu přechodu německých dětí. Podobné to je s dosahovanými výsledky ve
školách. Výkony ve dvou hlavních předmětech - němčině a matematice - mají hlavní
význam na výběr typu školy pro přechod do dalšího stupně. 256
Německé děti dosahují v obou předmětech lepších výsledků než děti
přistěhovalců. Srovnáme-li získané známky z obou předmětů u německých žáků, tak
nezjistíme žádné rozdíly. Naproti tomu u dětí s migračním původem jsou zřetelné
rozdíly v dosažených výsledcích v němčině a matematice. V matematice dosahují děti
z přistěhovaleckých rodin lepších výsledků než v němčině. Vzhledem k jazykovým
problémům, se kterými se děti z přistěhovaleckých rodin potýkají, to není překvapující
zjištění.257
Příčiny v rozdílném dosaženém vzdělání mezi žáky s migračním původem a bez
migračního původu, jsou vícevrstvé a komplexní. Přispívá k tomu školní a mimoškolní
hledisko. Školní hledisko zahrnuje aspekty, které jsou v širším smyslu spojeny se
způsobem fungování školského systému (tj. organizace a vybavení školy, metodika a
didaktika výuky a její obsah, kvalifikace a kompetence zaměstnanců). V případě
mimoškolního hlediska je pro úspěch ve škole zdůrazňován význam individuálních
faktorů jako jsou předpoklady ke studiu a možnosti rodiny k podpoře ve studiu.258
Organizace systému vzdělání ukazuje v německém systému víc než v jiných
zemích, souvislost vzdělání a rodinných zdrojů. K tomu patří znalosti vzdělávacích
institucí, způsobu jejich práce a fungování a role pedagogů. Tyto znalosti jsou
získávány především díky komunikační síti související s děním okolo školy, jako jsou
rodičovské schůzky, neformální kontakty mezi rodiči apod. V takovém případě je účast
rodičů s migračním původem možná, pokud mají odpovídající zkušenosti se vzděláním
a jazykové znalosti. Dalším faktorem je socioekonomické postavení přistěhovaleckých
rodin, neboť šance na dosažení vyššího vzdělání se snižuje s nižším příjmem rodiny.259
Co se týče institucionálních podmínek úspěchu v systému školství žáků z rodin,
které imigrovali do Německa, tkví centrální problém v postoji učitelů k jazyku. Jejich
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postoj ignoruje realitu vícejazyčnosti na německých školách a vede k tomu, že není
zohledňována jazyková situace žáků s migračním pozadím. Na základě spojitosti mezi
dobou pobytu v Německu a používaným jazykem v rodině na jedné straně a dosaženou
úrovní kompetencí na druhé se lze domnívat, že institucionální studijní možnosti pro
naučení jazyka nejsou dostačující pro vyrovnání nedostatků žáků z přistěhovaleckých
rodin. Podle toho byly z výsledků PISA vyvozeny důsledky, které se zaměřují na
zesílení podpory jazyka v předškolní oblasti a na její zintenzivnění v rámci školy.260
Dalším institucionálním faktorem je složení žáků na školách. Mezikulturní
sociální kontakty jsou předpokladem pro plné zvládnutí oficiálního jazyka. Ale
v podmínkách segregace, které vznikají vytvářením etnických kolonií, jsou možnosti
takových kontaktů značně omezeny. Jelikož jazyk je základem sociální integrace
přistěhovalců, nelze v souvislosti s etnicky rozdělenými obytnými oblastmi, školkami
nebo školami v příštích generacích očekávat sociální integraci do přijímací
společnosti.261

5.3.4 Opatření berlínského senátu
Berlín jako první spolková země reagoval na výsledky mezinárodní srovnávací
studie PISA (Programm for International Student Assessment) provedené ve 32 zemích
OECD tím, že reformoval svůj vzdělávací systém. Studie ukázala, že patnáctiletí
školáci v Německu se v hodnocení umístili na 22. místě ve schopnosti číst, na 21. místě
v matematice a 22. místě v přírodních vědách. Překvapujících 22% německých školáků
dosáhlo pouze toho nejnižšího stupně schopností nebo bylo dokonce pod ním. Velký
podíl těch, kteří ve studijních výsledcích v německém vzdělávacím systému zaostávali,
byl z řad migrantů z druhé, ale i třetí generace.262
„Šok ze studie PISA“znamenal novou příležitost. PISA následně vyvolala dvě
politické iniciativy (předškolní vzdělání a posílení výuky jazyků), z nichž obě se
zaměřily na etnické menšiny jako hlavní oběti stávajícího sociálně selektivního systému.
PISA kromě toho vedla k nebývalému rozšíření výuky němčiny jako druhého jazyka na
všech úrovních počínaje mateřskou školou a k zavedení předškolních kontrolních
260

Stanat (2006), s. 193.
Tamtéž, s. 194.
262
Baumert, Jürgen/Schümer, Gabriele: Familiäre Lebensverhältnisse, Bildungsbeteiligung und
Kompetenzerwerb, in: PISA 2000, Deutsches PISA-Konsortium, Leske+Budrich, Opladen 2001,
s. 323-407.
261

79

jazykových testů. 263 V rámci nového trendu kontrolovat a kvantifikovat úspěšnost
studentů se objevily varující studie, že v etnicky homogenních městských částech, jako
je berlínský Kreuzberg, má až 80% dětí z řad etnických menšin (většinou tureckého
původu) při vstupu na základní školu jen malou nebo dokonce žádnou znalost němčiny.
Základem reformy se stal, vedle školského zákona, vzdělávací program pro
předškolní zařízení a novelizace nařízení o vzdělávání pedagogů. V květnu 2005
schválil berlínský parlament detailní program senátu pro vzdělání, vědu a výzkum
(Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung) pod názvem „Integrace
prostřednictvím vzdělání“ (Integration durch Bildung). Program senátu se zaměřil na
změnu systému ve vzdělání a na podporu jazyka. Tímto programem také senát poprvé
předložil integrační program, který obsahuje ukazatele kontroly vývoje integrace.
Jednotlivé školy získaly zodpovědnost za svou pedagogickou činnost, která byla
upravena školským zákonem a mimo jiné umožňuje školám flexibilnější angažování
personálu.264
Senát sleduje programem „Integrace prostřednictvím vzdělání“ tři hlavní cíle:
 zvýšit podíl na vzdělání a dosáhnout vyššího a kvalifikovanějšího vzdělání u dětí a
mládeže s migračním pozadím;
 odbourání jazykové bariéry u rodičů s migračním pozadím, rovněž jejich zapojení
do procesu učení jazyka svých dětí a větší spolupráce v grémiích a při aktivitách
školy;
 získání, případně zlepšení základních znalostí žáků a rodičů s migračním
pozadím o německé kultuře a společnosti.265
Program také jmenoval ukazatele, jimiž by měl být měřen úspěch integrační politiky
v oblasti vzdělání. Kontrola účinnosti konceptu bude posuzována na základě
následujících skutečností:
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Tabulka č. 1: Cíle a ukazatelé obsažené v konceptu „Integrace prostřednictvím
vzdělání“266
Explicitně formulované cíle
Co nejvíce dětí s migračním pozadím se
účastní 2,5 roku před nastoupením školní
docházky
vzdělávacích
nabídek
předškolních zařízení.
Co nejvíce dětí s migračním pozadím má
dostatečné znalosti němčiny a také
dostatečné jazykové schopnosti v němčině
před nástupem do školy (zjištění úrovně
jazyka Deutsch Plus).
Mezi celkovými výsledky všech žáků a
výsledky žáků s migračním pozadím
nejsou významné rozdíly (srovnávací
práce 2. a 4. ročníku)
Kvóta účasti žáků s migračním pozadím
na pokračujících všeobecně vzdělávacích
školách se blíží kvótě všech žáků
Počet žáků s migračním pozadím bez
ukončeného vzdělání se postupně zmenší
v příštích letech minimálně o 50 %, počet
s dosaženým kvalifikovaným vzděláním se
zvýší minimálně o 50 %.
80 % škol bude informovat o zesílené
účasti rodičů s migračním pozadím na
školních aktivitách (rodičovské schůzky,
oslavy, exkurze, spolupráce ve spolcích).

Ukazatele integrace
Podíl dětí, které se účastnily nabídek
předškolních zařízení min. 2,5 roku před
nástupem do školy.
Podíl dětí, které dostatečně ovládají
znalosti němčiny před nástupem do školy.

Podíl žáků, kteří navštěvují pokračující
všeobecně vzdělávací školy.
Podíl absolventů bez ukončeného vzdělání
a s kvalifikovaným vzděláním.

Podíl škol, které informují o zvýšené
účasti rodičů s migračním pozadím na
aktivitách školy.

Pro navržené ukazatele integrace je charakteristické jejich spojení s
formulovanými cíly, které mají umožnit kontrolu účinnosti konceptu. Protože se jedná o
kontrolu výsledků politických opatření (první sloupec), byly formulované cíle doplněny
o integrační ukazatele (druhý sloupec). Cílem není jen zvýšení podílu dětí a mladistvých
s migračním původem na školách, ale především o maximální přiblížení v dosahované
úrovni vzdělání žáků německého a neněmeckého původu. Ke slabinám výše popsaných
cílů patří především to, že nebylo stanoveno časové období, do kterého by mělo být
formulovaných cílů dosaženo.267
Senát dále podporuje výuku německého jazyka u dětí z přistěhovaleckých rodin
v rámci vyučování „Němčina jako druhý jazyk“ (Deutsch als Zweitsprache). Na
podporu žáků se zvláštní potřebou podpory obdrží školy v oblastech dostatečné finanční
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prostředky na personál, který má sloužit výhradně ke zvýšení výkonů žáků s migračním
původem a k sociální integraci. V těchto oblastech následuje podle důležitosti zřizování
a výstavba celodenních základních škol. Také v ostatních částech města získají
všeobecně vzdělávací školy s vysokým podílem dětí z přistěhovaleckých rodin
dodatečná místa pro učitele, aby se snížily počty dětí ve třídách.268
Stupeň vzdělání ovlivňuje sociální postavení, přístup k hlavním společenským
pozicím a k účasti na politickém rozhodování. Zatímco znalost jazyka má klíčový
význam pro integrační progres, tak pokračující vzdělávání má pro přistěhovalce
rozhodující význam pro uplatnění na pracovním trhu. Děti a mládež z přistěhovaleckých
rodin mají ve vzdělání stále o mnoho menší šance na úspěch než žáci německého
původu. I přes částečné zlepšení situace dětí přistěhovalců na školách oproti 70. letům
minulého století, dosahují v německém vzdělávacím systému horších výsledků než
jejich němečtí spolužáci.269
Žáci s migračním původem jsou zastoupeni, jak již jsem několikrát zmínila,
v nadměrné míře na II. stupni základních škol. Zřídka navštěvují školy, které by jim
umožňovaly pokračovat v dalším studiu. K tomu všeobecně vzdělávací školy opouští
buď jen s ukončením II. stupně základní školy nebo často školu vůbec nedokončí.
Důsledkem pak je špatné uplatnění na pracovním trhu a podstatně vyšší
nezaměstnanost.270
Výsledky mezinárodní srovnávací studie PISA ukázaly, že rozdíl ve čtecích
schopnostech mladistvých z vyšších a nižších sociálních vrstev nebyly v žádné ze
zkoumaných zemí větší než právě v Německu.271 Zejména se to týkalo dětí z dělnických
a přistěhovaleckých rodin.
Výzkum úspěchu dětí a mladistvých s migračním původem ve škole dokládá, že
to nezávisí jen na individuálních vlastnostech žáků jako je znalost jazyka, návštěva
předškolního zařízení, sociální původ a vzdělání rodičů, ale rovněž to závisí na
okolnostech jako je etnická a sociální struktura žáků ve třídě, na rozdílné kvalitě učitelů,
vybavení školy a na rozdílném vzdělávacím systému jednotlivých zemí (viz tabulka č.2).
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Tabulka č. 2: Podmínky ovlivňující úspěch dětí a mládeže s migračním původem272
Individuální a rodinné životní podmínky
(individuální vlastnosti)
Znalost jazyka
-věk v době příjezdu (rodičů)
-délka pobytu v Německu
-vzdělání rodičů a znalost německého jazyka
-lingvistické, kulturní a sociální rozdíly
-kontakty mezi etniky
-etnická koncentrace v místě bydliště
-dispozice médií v mateřském jazyce
Kompetence a výkony ve škole
-věk v době příjezdu
-jazykové a kognitivní schopnosti
-sociální postavení a úroveň vzdělání rodičů
-jazyk dětí a mladistvých v rodině a ve
volném čase
-zvládnutí německého jazyka (jazykové a
čtecí kompetence
Dosažené vzdělání
-věk v době příjezdu
-jazykové a kognitivní schopnosti
-sociální postavení a úroveň vzdělání rodičů
-jazyk dětí a mladistvých v rodině a ve
volném čase
-zvládnutí německého jazyka (jazykové a
čtecí kompetence)
-pomoc etnické skupiny

Společenské a institucionální podmínky
(kontextové vlastnosti)
-podpora vzdělání a výchovy v předškolních
zařízeních
-cílená podpora jazyka jako učební nabídka
předškolních zařízení
-služby k podpoře výchovy v rodině

-souvislost mezi průměrným
socioekonomickým statutem rodičů a výkony
dětí ve škole
-souvislost mezi podílem žáků s migračním
původem a průměrnou úrovní výkonů ve třídě
-rozdíly ve kvalitě učitelů, vybavení školy, v
očekávání a stereotypu učitelů, intelektuálním
prostředí
-rozdíly ve specifické struktuře nabídky a
využití zemí ve vzdělávacím systému
-užší souvislost mezi navštěvovanou formou
školy a dosaženým vzděláním
-vyučovací metody
-„institucionální diskriminace“ dětí
s migračním původem jako výsledek
organizačního jednání ve školách

Jazykové kompetence a schopnosti přistěhovalců ovlivňují jejich úspěchy ve
vzdělávacím systému a integraci na pracovním trhu (kulturní integrace). Dosažení
kvalifikovaného vzdělání, vyučení v oboru nebo vysokoškolské vzdělání má význam
pro zlepšení šancí a sociálního postavení přistěhovalců (strukturální integrace). Kromě
toho jsou vzdělávací instituce důležitým místem pro rozvoj mezikulturních kontaktů a
přátelství, tolerance a odbourávání předsudků (sociální integrace) a pro identifikaci
přistěhovalců se strukturami a základními hodnotami demokratické společnosti
(identifikační integrace).
Sociologické výzkumy ukazují, že úspěch dětí s migračním pozadím ve škole je
ovlivněn jak individuálními a rodinnými podmínkami (např. věk v době příjezdu,
sociální postavení a vzdělání rodičů), tak i společenskými a institucionálními
272
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podmínkami (např. podpora vzdělání a výchovy v předškolních zařízeních, délka
navštěvovaného předškolního zařízení, etnické a socioekonomické složení žáků).
Mezi důležité kontextové vlastnosti patří i mezikulturní otevření vzdělávacích
zařízení. V berlínském integračním konceptu je mezikulturní otevření popsáno jako
přednostní integračně-politický vzor, který má umožnit účast všech skupin
obyvatelstva.
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vzdělávání a výchovu ke zvláštním úkolům vzdělání a výchovy na školách. Koncept
„Integrace prostřednictvím vzdělání“ předpokládá, že všechny předškolní zařízení a
školy budou rozvíjet mezikulturní prostředí, přispívat k odbourávání překážek, brát
ohled na etnickou rozmanitost a budou aktivně prosazovat tolerantní přístup.274

5.3.5 Zhodnocení
Výsledky hodnocení mezinárodní studie školních výkonů PISA z roku 2004
potvrdily, že německé školy málo pomáhají žákům s nevýhodnými startovními
podmínkami k lepším výkonům. Mezinárodní studie také vedla ke zjištění, že v žádné
jiné zemi nezávisí úspěch ve škole v takové míře na sociálním původu jako
v Německu. 275 Mimo jiné studie ukázala na souvislost podprůměrného výsledku s
nedostatečnou integrací žáků s migračním původem a jejich relativně vysokým podílem
na celkovém počtu studentů.
V 60. a 70. letech se výzkum vzdělání zabýval statisticky dobře prokazatelnými
fakty a přinesl tak vysvětlení vznikajících nerovností ve školském systému. Dominantní
se ukázal model výzkumu socializace, tj. začleňování do společnosti, který popisoval
sociální selekci ve školách následovně: „Specifická selekce podle sociálních vrstev,
která vzniká ve školním prostředí je v moderní společnosti, ve které byly odbourány
formální překážky pro přístup na navazující školy, ovlivněna především cirkulačním
průběhem socializačního procesu. Socializace v rámci profese má zpravidla u členů
nižší sociální vrstvy jiný sociální charakter než u členů střední a vyšší vrstvy. Během
socializace prostřednictvím rodiny jsou běžně dětem zprostředkovány typické povahové
rysy rodičů. (...) Protože socializace prostřednictvím školy je lépe uzpůsobena na
formování sociálního charakteru příslušníků střední a vyšší vrstvy než nižší vrstvy, mají
273
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děti z nižších vrstev ve škole obzvlášť ztíženou šanci dosáhnout dobrých výsledků.
Získají častěji jen kvalifikaci pro stejně nízké profesní pozice jako vykonávají jejich
rodiče. Nástupem do těchto pozic se kruh uzavře.“276
Z tohoto hlediska lze poukázat na strukturální nedostatky německého školského
systému. Jedním z problémů je včasné rozdělení žáků do různých typů škol podle jejich
studijních výsledků. Žáci s nepříznivými vstupními předpoklady tak již nemají šanci
oproti německým vrstevníkům dohnat rozdíl ve znalostech, které na ně škola klade.
Pozdější rozhodování se o volbě typu školy a systém zřizování celodenních škol by
mělo velké výhody – zejména pro děti, jejichž mateřským jazykem není němčina.
Zvětšil by se tím i prostor pro možnosti podpory.277
Dalším problémem je, že německý systém je zaměřen na homogenní výkony
žáků. Učitelé obecně nejsou kvalifikováni pro to, jak zacházet s odlišnostmi ve třídách.
Díky slabším výkonům ve třídě mohou být žáci posouváni v systému o stupeň níž.
Koncentrace a výkony slabších žáků se v takových třídách snižují, protože se navzájem
hůř motivují a povzbuzují. Empirické výzkumy dokazují, že výkonnostně heterogenní
třídy mají na žáky se slabšími výkony dobrý vliv, aniž by tím byli omezeni výkonnostně
silní žáci.278 Společenské představy mohou vést k tomu, že přeřazení do výkonnostně
méně náročných škol jako je druhý stupeň základních škol, je vnímáno jako stigma a
vede do slepé uličky vzdělávacího systému. S přechodem nebo přeřazením do takového
typu školy je spojena nedostatečná perspektiva, která napomáhá k rezignaci a omezuje
motivaci k učení. V městských aglomeracích je druhý stupeň základních škol
navštěvován téměř jen žáky s migračním původem, kteří mají nedostatečné jazykové
znalosti němčiny.
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Selekce žáků v rámci několikastupňového školského systému v Německu
přispívá k institucionální diskriminaci zejména dětí přistěhovalců. Diskriminováni jsou
v tom ohledu, že horší výsledky ve školách žáků s migračním původem na základě
špatných jazykových znalostí, automaticky vedou k přechodu na druhý stupeň základní
školy. To přispívá k segregaci různých etnických skupin na školách. Vysoká míra
segregace

etnických

skupin

nemůže být

z hlediska integračních

šancí

dětí

z přistěhovaleckých rodin žádaná. Neboť skutečnost, že němečtí a neněmečtí žáci
navštěvují rozdílné školy, nemůže přispívat k podpoře integrace. Právě proces učení
jazyka většinové společnosti probíhá v komunikaci mezi etniky. Kontakt s německými
dětmi je důležitý, protože dětem z přistěhovaleckých rodin dává možnost být ve spojení
s německým jazykem i mimo vyučování. Programy na podporu jazyka mohou mít
z tohoto hlediska doplňující význam, ale nevyrovnají chybějící příležitosti k navázání
vztahů mezi etniky v každodenním životě.279

6. Závěr
Migrační a integrační politika je ve Spolkové republice velmi aktuální téma
vzhledem k vysokému počtu zde trvale usazených cizinců, potažmo lidí s migračním
pozadím i vzhledem k problémům spojených s jejich integrací do německé společnosti.
Jak jsem si stanovila v úvodu cílem diplomové práce bylo zmapovat a
zanalyzovat vývoj migrační a integrační politiky ve Spolkové republice od 2. poloviny
20. století až do současnosti. Pro celkové porozumění tématu bylo nezbytné zabývat se
příčinami migrace do SRN a jejími souvislostmi. Třetí část tak analyzuje proces
přistěhovalectví do Spolkové republiky, který započal po druhé světové válce
zejména najímáním „gastarbeiterů“ v polovině 50. let minulého století. To souviselo
s nedostatkem pracovních sil na německém trhu. Na základě prohlášení tehdejších
vládních představitelů mělo mít najímání zahraničních pracovníků jen dočasný
charakter, respektive v případě krizového vývoje v hospodářství měli být tito pracovníci
posláni domů. Brzy se však ukázalo, že pobyt těchto pracovníků se postupně prodlužuje
a že se za nimi stěhují i jejich rodiny. Ukončením náborů dalších zahraničních
pracovníků si vláda slibovala, že dojde ke snížení počtu cizinců v SRN. Ale došlo
k opačnému efektu. Důsledkem toho se mnoho „gastarbeiterů“ rozhodlo zůstat
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natrvalo. Tím se Spolková republika definitivně stala přistěhovaleckou zemí.
Následující roky byla migrační a integrační politika poznamenána restriktivními
opatřeními, která měla vést ke snížení počtu cizinců. Na politické scéně a ve společnosti
nepanoval konsens ohledně způsobu integrace. Na to měla vliv zejména nerozhodnost,
zda má být vyžadována úplná integrace a tím trvalý pobyt „gastarbeiterů“ a jejich
potomků nebo se má trvat na požadavku návratu do zemí původu. Spolkové vlády se
téměř až do konce 90. let držely hesla, že Spolková republika není přistěhovaleckou
zemí. Takový přístup v podstatě neumožňoval prohloubení integrace v zemi trvale
žijících

cizinců.

V této

souvislosti

se

o

tomto

období

hovoří

jako

o

„ztraceném“ desetiletí. Změna v přístupu nastala až koncem 90. let s vládou rudo-zelené
koalice, která reformovala zákon o státní příslušnosti a přijala nový přistěhovalecký
zákon.
Čtvrtá a pátá část představují těžiště diplomové práce. Právní rámec migrační a
integrační politiky představují především zákon o státní příslušnosti a přistěhovalecký
zákon, které upravují podmínky pro příjezd a pobyt cizinců v SRN a nabízí
přistěhovalcům perspektivu na začlenění do společnosti. Reformou zákona o státní
příslušnosti v roce 2000 došlo nepochybně k revoluční změně v dosavadní praxi při
udělování občanství. Do doby než začala platit nová reforma, spočíval německý zákon o
státní příslušnosti na principu původu (ius sanguinis). Reformou byl doplněn o
teritoriální princip (ius soli). Přinesla zejména ulehčení pro cizince dlouhodobě žijící
v Německu. Již zmíněná revoluční změna nastala v tom, že princip původu byl rozšířen
o teritoriální princip. Prakticky to znamená, že od počátku roku 2000 získávají děti
cizinců narozené v Německu německé občanství za splnění určitých kritérií. Tím
skončila paradoxní situace, kdy děti přistěhovalců narozené v Německu vyrůstali jako
„cizinci“. Domnívám se, že i po reformě státní příslušnosti existují pro přistěhovalce
překážky, které komplikují jejich rozhodnutí získat německé občanství. Jednou z nich je
například zamezení možnosti ponechat si dvojí občanství a zpřísnění podmínek pro
získání německého občanství. To se také odráží v relativně nízkém zájmu mezi
tureckým přistěhovalci o německé občanství. Získání německého občanství je mimo
jiné spojeno s nutností vzdát se toho původního, což může mít na přistěhovalce
z psychologického hlediska negativní dopady související s obavou ze ztráty jejich
identity.
Přistěhovalecký zákon z roku 2005 přinesl řadu změn a zjednodušení v oblasti
migrační politiky. Velká změna a pokrok nastal zejména v integrační oblasti. V zákoně
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došlo k právnímu upevnění integrace prostřednictvím získání jazykových znalostí a to
zavedením tzv. integračních kurzů. Ty zahrnují kromě jazykového kurzu i orientační
kurzy, které mají přistěhovalcům zprostředkovat povědomí o německé kultuře,
politickém systému a hodnotách jako je tolerance, náboženská svoboda a rovnoprávnost.
Kritika integračních kurzů, se kterou se ztotožňuji, míří především na skutečnost, že
povinnost účastnit se těchto kurzů se vztahuje pouze na nové přistěhovalce od data
platnosti zákona. Pro přistěhovalce, kteří žijí v Německu delší dobu, je účast dobrovolná.
Na spolkové úrovni spadá rozvíjení integračních programů do kompetence úřadu
Pověřence spolkové vlády pro migraci, uprchlíky a integraci. Úkolem úřadu je mimo
jiné podněcovat a podporovat integrační iniciativy zemí, obcí a společenských
organizací. Jeho role se v průběhu vývoje upevnila a ukazuje se, jakou váhu získává
otázka integrace. Úřady pověřenců existují i v jednotlivých zemích, které formulují své
integrační programy a zaměřují se na praktické řešení otázek týkajících se cizinců. Jak
na spolkové, tak na zemské úrovni plní úřady úkoly, které jdou napříč všemi rezorty a
týkají se všech oblastí společnosti. Na zemské úrovni navíc práce spočívá na
poradenství v individuálních případech. Na místě je otázka, do jaké míry přispívá úřad
pověřence na spolkové i zemské úrovni ke zlepšení integrace. Jisté je, že bez spolupráce
politiků, většinové společnosti a samotných přistěhovalců ke zlepšení soužití mezi
německou společností a přistěhovalci nedojde.
Práce se v páté části soustředila na konkrétní migrační a integrační politiku ve
spolkové zemi a hlavním městě Berlíně. Při zkoumání situace a hledání příčin
současných problémů v integračním procesu, je potřeba zohlednit vývoj Berlína před
rokem 1989. Od druhé světové války do roku 1989 byl Berlín rozdělen na dvě části, ve
kterých probíhal zcela odlišný vývoj. Dodnes o tom například svědčí patrné rozdíly
v rozmístění etnických skupin přistěhovalců na území Berlína. Zatímco v západní části
města se vyskytují ty etnické skupiny, které přišly před pádem berlínské zdi jako
„gastarbeiteři“, tak ve východní části se usadili ti přistěhovalci, kteří přišli až po
sjednocení Německa.
Se začátkem přistěhovalectví do západního Berlína, ale i do Německa obecně, se
začaly v určitých částech Berlína vytvářet tzv. etnické kolonie cizinců. Jejich vznik je
v principu dobrovolný, i když nepřímo na jejich vytváření působí mechanismy na trhu
s byty. V západním Berlině se etnické kolonie vytvořily již v 70. let a dodnes zůstaly
stabilní. Představují jednu z hlavních příčin mnoha sociálních problémů přistěhovalců,
které ztěžují podmínky jejich začlenění do většinové společnosti. Západoberlínské
88

vlády se pokusily v minulosti zabránit rozrůstání koncentrací zákazy stěhování cizinců
do určitých částí města, ale bez většího úspěchu. A je otázkou, jestli lze jejich vytváření
vůbec zabránit.
Sjednocením Německa a tím i Berlína na začátku 90. let došlo k nárůstu
nezaměstnanosti v důsledku rušení průmyslové výroby. Nejvíce se to dotklo bývalých
„gastarbeiterů“, kteří pracovali v průmyslu jako nekvalifikovaná pracovní síla. Sociální
nejistota, nedostatečná znalost jazyka, izolovanost od většinového obyvatelstva, to jsou
jen některé příklady, které mohou vyústit ve výtržnictví jako se to nedávno stalo
v sousedních zemích, Francii a Nizozemí.
Integrační politika se tak v poslední době soustředí zejména na oblast vzdělání,
které hraje rozhodující roli v sociálním postavení jedince ve společnosti. Jedině přes
vzdělání se mohou děti přistěhovalců dostat k lepším společenským pozicím.
Z provedených výzkumů studie PISA ovšem vyplývá, že v Německu děti migrantů
vykazují kratší školní docházku a nižší ekonomický, sociální a kulturní status než děti
z německých rodin. Dokonce se v této souvislosti hovoří o „katastrofě“ ve vzdělání.
V Berlíně se symbolem této „katastrofy“ stala základní škola ve čtvrti Neukölln (RütliSchule), která ukázala na nedostatky přistěhovalecké politiky v oblasti školství. Kauza
ohledně bezradnosti

školy kvůli

narůstajícímu

násilí žáků, byla impulzem

k přehodnocení školského systému, který je selektivní a znevýhodňuje zejména děti
s migračním pozadím. Školská reforma v Berlíně z roku 2004 nastartovala potřebné
změny k tomu, aby došlo k lepší integraci těchto dětí a přiblížení jejich studijních
výsledků německým žákům.
Při zkoumání migrační a integrační politiky ve Spolkové republice, potažmo
v Berlíně jsem dospěla k závěru, že zejména v době vlády Gerharda Schrödera byly
značně rozšířeny institucionální podmínky a šance pro začlenění cizinců do německé
společnosti. Nová vláda Angely Merkel pokračuje v započaté politice a snaží se o
prohloubení integrace. Spolková vláda věnuje ve svém integračním konceptu pozornost
vzdělání a znalosti německého jazyka, které jsou podle ní klíčem k začlenění cizinců do
německé společnosti. I na zemské úrovni v Berlíně probíhají změny především v oblasti
školství, které mají zmenšit znevýhodnění dětí z přistěhovaleckých rodin oproti
německým žákům.
Od doby platnosti školské reformy v Berlíně v roce 2004 lze na základě
porovnání statistických údajů o počtech absolventů s migračním pozadím konstatovat,
že jejich počty s ukončeným vzděláním mají narůstající tendenci. Ve školním roce
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2003/2004 absolvovalo 14 % žáků s migračním pozadím studium s maturitou. Ve
školním roce 2005/2006 to bylo 16,7 % a v loňském roce to bylo již 18 %.280
Od

předložení

integračního

konceptu

rudo-rudou

koalicí

(SPD

a

Linkspartei/PDS) v roce 2005 lze změny v této oblasti hodnotit pozitivně. 1. ledna 2008
byl v Berlíně zaveden systém kontroly integrace. Pravidelné zprávy opřené o statistické
údaje mají informovat berlínský senát, parlament a veřejnost o integračně-politickém
vývoji. Na základě vyhodnocení těchto informací mají být dále vyvíjeny nové nebo
upravovány stávající opatření a programy. Berlín se tak tímto zasadil o důslednější
prosazování integračních opatření.
Osobně jsem toho názoru, že berlínský senát a úřad Pověřence pro integraci a
migraci při berlínském senátu jsou v oblasti začleňování cizinců a zlepšování jejich
soužití s většinovým obyvatelstvem aktivní. V Berlíně se vytvořila široká platforma,
která umožňuje přistěhovalcům a společenským organizacím podílet se na vytváření
konceptů a opatření integrační politiky. Integrace je dlouhodobý proces a proto je
předčasné hodnotit, zda a do jaké míry jsou nedávno provedená opatření účinná.
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8. Zusammenfassung
In der vorliegenden Arbeit habe ich mich mit dem Thema Einwanderung und
Integration von Ausländern in der Bundesrepublik Deutschland, bzw. in Berlin nach
dem Zweiten Weltkrieg beschäftigt. Die Geschichte der Einwanderung nach
Deutschland hat insbesondere mit der Anwerbung ausländischer Arbeitnehmer seit
Mitte der 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts begonnen. Diese sogennanten
„Gastarbeiter“, so lautete ihre nichtamtliche Bezeichnung, haben zur Veränderung
Deutschlands vom Auswanderungs- zum Einwanderungsland beigetragen und stellen
eine Herausforderung hinsichtlich ihrer Integration dar.
Diese Phase der Migration hatte in ihrem Umfang weitgehende Auswirkungen
für die strukturellen Veränderungen Deutschlands. Als Folge des Arbeitskräftemangels
wurden ab Mitte der 50er Jahren ausländische Arbeitnehmer angeworben. Der Bedarf
der Arbeitskräfte hängt mit der wirtschaftlichen Konjunktur der 50er Jahren in der
Bundesrepublik zusammen. Um das wirtschaftliche Wachstum zu erhalten, wurde im
Jahre 1955 das erste Anwerbeabkommen mit Italien abgeschlossen. Zwischen 1955 und
1968 folgten ähnliche Abkommen mit Griechenland, Spanien, der Türkei, Marokko,
Portugal und Jugoslawien. Die Fortsetzung der Anwerbung wurde gerade nach 1961
verstärkt, weil durch den Bau der „Mauer“ der Zustrom von Flüchlingen aus der DDR
ausblieb, so mussten diese „Lücken“ gefüllt werden. Nach Aussagen der Politiker hatte
die Ausländerbeschäftigung vor allem positive Auswirkungen auf die deutsche
Wirtschaft. Als einer der positiven Aspekte wurden die „Gastarbeiter“ als „mobile
Reservearmee“ bezeichnet, die in der Zeit einer wirtschaftlichen Krise wieder nach
Hause geschickt werden konnten.
Mit der Ölkrise von 1973 und der damit nachlassenden Wirtschaftssituation
wurde der Anwerbestopp für den weiteren Zustrom von ‚Gastarbeitern‘ aus Nicht-EGLänder verhängt. Die Bundesregierung erhoffte sich davon einen Rückgang der
Ausländerbeschäftigung, denn sie ging davon aus, dass sich die ausländischen
Arbeitnehmer in ihre Heimat zurückkehrten. Und tatsächlich sank zunächst die Zahl der
ausländischen Erwerbstätigen zwischen 1973 und 1979 von 2,6 auf 1,8 Millionen. Aber
die Anzahl der in Deutschland wohnenden Ausländer nahm ab 1979 deutlich zu, also
das Kalkül des Anwerbestopps ist nicht aufgegangen. Immer mehr Ausländer wollten
auf Dauer in Deutschland bleiben und dafür spricht auch die Tatsache, dass sie ihre
Familien nachholten.
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In den nächsten Jahren haben sich die Bundesregierungen bemüht, die Zahlen
der Ausländer in Deutschland zu senken. Die Maßnahmen zielten vor allem darauf, die
Ausländer zur Rückkehr in ihre Heimat zu bewegen. Über die Integration der bereits im
Lande lebenden Ausländer wurde zwar in den 70er Jahren gesprochen, aber die
Stellungnahme der Bundesregierung war eher widersprüchlich. Die Vorstellung auf
welcher Basis sie integriert werden sollten, blieb bis Anfang der 90er Jahre unklar.
Auch

die

gesetzlichen

Regelungen,

wie

das

Ausländerrecht

und

Staatsangehörigkeitsrecht, boten keine dauerhafte Perspektive für die Integration der in
Deutschland seit langem lebenden Ausländern.
Die politischen Repräsentanten waren davon überzeugt, dass dieses Problem
vorübergehend sei und dass die Ausländer in ihre Heimatländer zurückkehren würden.
Die Bundesregierungen vertraten bis Ende der 90er Jahren die These, dass Deutschland
kein Einwanderungsland sei.
Ein Lichtblitz stellte in 1978 die Einrichtung des gegenwärtigen Amtes –
Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration. Die
Ausstattung des Amtes war in seiner Anfangsphase sehr schwach, aber trotzdem haben
seine Amtsinhaber/innen Konzepte vorgelegt, die die Probleme hinsichtlich der
Integration der Ausländer angesprochen haben. Die Rolle des Amtes hat im Laufe der
Zeit immer mehr an Gewicht gewonnen. Es folgten auch ähnliche Einrichtungen auf
Landesebene, weil die Integrationspolitik vor allem in den einzelnen Bundesländern und
Kommunen realisiert wird.
Zu einer Wende in der bisherigen Ausländerpolitik kam es Ende der 90er Jahren.
Die Schrödersche Regierung hat zum erstenmal anerkannt, dass Deutchland ein
Einwanderungsland

sei.

Die

rot–grüne

Regierung

hat

die

Reform

des

Staatsangehörigkeitsrecht verabschiedet und damit wesentliche Neuerungen (u.a.
Ergänzung des Abstammungsprinzips um das Geburtsortprinzip, Verkürzung der
Aufenthaltszeiten

für

die

Einbürgerung)

eingeführt.

Sie

hat

auch

das

Zuwanderungsgesetz geschaffen, das unter anderem die Integrationskurse enthält.
Berlin kommt als Hauptstadt, als größter Stadt Deutschlands und als
Einwanderungsstadt eine besondere Rolle zu. Die Stadt ist durch die Einwanderung
stark geprägt. Mit dem Einwanderungsprozess sind hauptsächlich im westlichen Teil
Berlins ethnischen „Kolonien“ entstanden, die zu großen sozialen Problemen
(Segregation, Sprachdefizite, Arbeitslosigkeit) führen und damit ein Hinderniss für den
Eingliederungprozess darstellen. Eine der Herausforderungungen Berlins in der nahen
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Zukunft stellt sich an die Bildung und Ausbildung jungen Migranten/innen, die für ihre
Integration eine wesentliche Rolle spielen wird.
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9. Přílohy
Příloha č. 1: Obyvatelé v Berlíně podle státní příslušnosti
Zuwanderer in Berlin nach Staatsangehörigkeit (2006)
Staatsangehörigkeit
Staatsangehörigkeit
Staatsangehörigkeit
Berlin
Berlin
Berlin
(Gebiet)
(Gebiet)
(Gebiet)
Tschechische
Türkei
116.665 Ungarn
2.555
1.221
Republik1
Polen
42.889 Schweden
2.553 Peru
1.202
Serbien und
24.337 Japan
2.520 Litauen1
1.194
Montenegro2
Russische
14.065 Israel
2.497 Australien
1.183
Förderation1
Italien
14.026 Irak
2.445 Jordanien
1.174
1
USA
12.735 Brasilien
2.222 Slowenien
1.170
Frankreich
11.776 Indien
2.203 Angola
1.118
1
Vietnam
11.513 Syrien
2.196 Lettland
1.107
Dänemark und
ehem.
Kroatien1
11.378
2.064
1.004
Färöer
Tschechoslowakei4
Bosnien und
10.463 Ghana
1.901 Georgien1
972
Herzegowina1
Griechenland
10.102 Ägypten
1.815 Philippinen
948
Großbritannien und
9.396 Irland
1.742 Aserbaidschan1
945
Nordirland
Ukraine1
8.722 Mongolei
1.702 Algerien
906
1
Österreich
8.546 Kasachstan
1.673 Mexiko
838
Libanon
7.892 Tunesien
1.581 Kolumbien
826
Spanien
5.932 Kanada
1.515 Bangladesch
817
1
Thailand
5.901 Pakistan
1.487 Slowakei
734
China
5.623 Sri Lanka
1.476 Chile
730
Bulgarien
5.259 Kamerun
1.447 Äthiopien
670
4
ehem. Sowjetunion
4.786 Indonesien
1.428 Afghanistan
665
1
Iran
4.703 Weißrussland
1.419 Kenia
643
1,3
1
Mazedonien
4.568 Finnland
1.383 Moldau, Republik
626
Schweiz
4.064 Marokko
1.284 Taiwan
608
Niederlande
3.594 Niegria
1.273 Mosambik
537
Portugal
3.183 Belgien
1.242 Argentinien
525
1
Korea, Republik
2.627 Kuba
1.239 Armenien
525
Rumänien
2.623 Norwegen
1.229
Sonstige

10.741
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Staatenlos
Ungeklärt
Ohne Angabe
Gesamt

1.904
12.640
91
463.723

1

soweit unter dieser Staatsangehörigkeit gemeldet
einschließlich ehemaliges Jugoslawien (Personen, die sich noch bei Bestehen dieses
Staates angemeldet haben und bisher keinem Nachfolgestaat zugeordnet sind)
3
vorläufige Bezeichnung
4
Zuordnung auf die Nachfolgestaaten nicht möglich
2

Zdroj: Beauftragte des Senats von Berlin für Integration und Migration,
http://www.berlin.de, staženo 4.5.2008

100

Příloha č. 2: Obyvatelé Berlína podle státní příslušnosti a čtvrtí

* Umfasst Staatsangehörige aus Serbien/Montenegro, Kroatien, Slowenien, BosnienHerzegowina.
** Umfasst die gesamte russischsprachige Bevölkerung, also auch Staatsangehörige der
Ukraine (russisch- und ukrainischsprachig),Weißrusslands (russisch- und
weißrussischsprachig)
und der Sowjetunion vor 1992.
Zdroj: Beauftragte des Senats von Berlin für Integration und Migration, Ohliger,
Rainer/Raiser, Ulrich: Integration und Migration in Berlin. Zahlen - Daten- Fakten,
Berlin 2005, s. 13
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Příloha č. 3: Prostorové rozmístění polského obyvatelstva

Zdroj: Beauftragte des Senats von Berlin für Integration und Migration, Ohliger,
Rainer/Raiser, Ulrich: Integration und Migration in Berlin. Zahlen - Daten- Fakten,
Berlin 2005, s. 14
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Příloha č. 4: Prostorové rozmístění tureckého obyvatelstva

Zdroj: Beauftragte des Senats von Berlin für Integration und Migration, Ohliger,
Rainer/Raiser, Ulrich: Integration und Migration in Berlin. Zahlen - Daten- Fakten,
Berlin 2005, s. 14
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Příloha č. 5: Struktura vzdělávacího systému

Zdroj: Bundesministerium für Bildung und Forschung,
http://www.bmbf.de/pub/bildung_in_deutschland.pdf, staženo 4.5.2008
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