INTEGRACE MIGRANTŮ V LIBERECKÉM KRAJI
aneb TADY JSEM DOMA

MĚSTA A INKLUZIVNÍ
STRATEGIE

www.migrace.com

ZASTOUPENÍ MIGRANTŮ V LIBERECKÉM KRAJI

T

rv

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Zdroj: ČSÚ, 2019. Cizinci podle státního občanství k 31. 12. - vybrané území.
Dostupné z: vdb.czso.cz/vdbvo2/. MV ČR, 2020.
Cizinci se zaevidovaným pobytem na území ČR k 31. 12. 2019.
Dostupné z: www.mvcr.cz/clanek/cizinci-s-povolenym-pobytem.aspx

45 %
50 %

a l ý p o by

t

Pře

22 650

21 364

dný po
cho

byt

19 790

Podíl trvale usazených migrantů vůči dlouhodobě usazeným

18 705

Vývoj počtu migrantů v Libereckém kraji

17 894

V Libereckém kraji žily osoby s cizí státní příslušností či
národnostní menšiny už odedávna, kraj je tudíž historicky
na přítomnost různých národností poměrně zvyklý.

17 048

Množství příchozích každoročně v Libereckém kraji
stoupá a řada z nich se na území usazuje trvale. Lidé
s migrační zkušeností jsou tak už stabilní součástí společnosti v kraji i poměrně významnou sociální skupinou.

Zdroj: MV ČR, 2020. Cizinci se zaevidovaným pobytem na území ČR k 31. 12. 2019.
Dostupné z: www.mvcr.cz/clanek/cizinci-s-povolenym-pobytem.aspx

Věděli jste, že největší podíl migrantů na obyvatelstvu v Libereckém kraji má obec Stráž pod Ralskem, kde migranti představují kolem 12 % obyvatelstva? Tedy každý 8. obyvatel obce je migrant. Poklidnému soužití mezi
Čechy a migranty napomáhá dobře zvládnutý proces integrace.

Podíly migrantů v jednotlivých obcích a nejčastější občanství migrantů žijících ve vybraných obcích Libereckého kraje
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Zdroj: MV ČR, 2020. Informativní počet migrantů v obcích k 1. 1. 2020. Dostupné z: www.mvcr.cz/clanek/informativni-pocty-obyvatel-v-obcich.aspx
ČSÚ, 2020. Počet a věkové složení obyvatel podle obcí k 31. 12. 2019. Dostupné z: vdb.czso.cz/vdbvo2/

ZÁKLADNÍ INFORMACE
O INTEGRACI MIGRANTŮ V ČR

?

Co je integrace?

Oboustranný proces mezi Čechy a migranty,
který pomáhá příchozím se aktivně zapojit do
všech oblastí života v České republice. To
vyžaduje podporu a zapojení státu, občanské
společnosti i jednotlivců.

?

Proč integrovat?

PROČ JE INTEGRACE PŘÍNOSEM?
Ekonomický argument

V ČR bude vždy poptávka po cizí pracovní síle, protože domácí
pracovní síla potřeby ekonomiky nepokryje. Pracující migranti
se podílejí na sociálních a daňových odvodech do státního
rozpočtu, na ekonomické produkci a spotřebě.

Kulturní argument

Vzájemná interakce mezi migranty a různými skupinami většinové české společnosti může přispět k obohacení národní kultury.
Také přispívá ke vzdělávání a šíření informací o kultuře, jazyce
a podmínkách v zemích původu migrantů, což Čechům může
pomoci poté obstát v zahraničních firmách.

Integrace je dnes považována za optimální
a zároveň i jediný možný způsob soužití všech
obyvatel v demokratickém státě. Dobře
zvládnutá integrace zabraňuje sociálním
konfliktům a napomáhá ekonomickému blahobytu v prostředí multikulturní společnosti.

Bezpečnostní argument

?

Lidské zdroje tvoří zásadní potenciál rozvoje regionu. Mezi lety
2018 a 2019 byl nárůst obyvatelstva v Libereckém kraji z 87 %
dán nárůstem počtu migrantů. Svou strukturou a složením také
mohou migranti částečně zmírňovat negativní trendy demografického vývoje. Navíc přináší nové znalosti a inovativnost.

Kdo jsou aktéři integrace?

Hlavním gestorem migrační a integrační politiky v ČR je Odbor azylové a migrační politiky
MV ČR (OAMP). Na integračním procesu se
významně podílejí ale i další vládní resorty
a státní orgány. Hlavními realizátory
integračních opatření na lokální úrovni jsou
Centra na podporu integrace cizinců (CPIC),
nevládní organizace a obecní, městské a krajské samosprávy. Aktéry integrace jsou pak
i migranti a většinová společnost.

?

Jakým způsobem
je integrace v ČR ukotvena?

Pomocí právních předpisů, ale hlavně
prostřednictvích dvou stěžejních koncepčních
dokumentů, přijatých ve formě usnesení vlády:
aktualizovaná Koncepce integrace cizinců – Ve
vzájemném respektu z roku 2016 (KIC)
a Státní integrační program (SIP). Konkrétní
kroky pro plnění cílů státní integrační politiky
stanovuje roční akční plán Postup při realizaci
aktualizované Koncepce integrace cizinců.

Dobře zvládnutá integrace předchází rizikům uzavřených
komunit, nárůstu xenofobie, rasismu, extremismu, stejně tak jako
netoleranci i fragmentaci společnosti či vzájemné agresi.

Rozvojový argument

Rozvojem akcí,
které podporují
otevřenost
a vzájemné
soužití.

Komunitním
a strategickým
plánováním obcí,
které zahrnuje
migranty.

Vstřícným
chováním
na úřadech
i v zaměstnání.
Tolerancí
a vzájemnou
spoluprací.

JAK
PODPOŘIT
INTEGRACI?

Transparentní
a vstřícnou
integrační politikou
a legislativou.

Participací
migrantů
na společensko-politickém
životě.

Integrace migrantů zahrnuje i jejich participaci.
Participace migrantů na veřejném životě v místě bydliště jim dává možnost aktivně ovlivňovat lokální dění a podporuje jejich pocit sounáležitosti se společností.

CO TVOŘÍ PÁTEŘ ÚSPĚŠNÉ INTEGRACE?
• Chápání a respektování různorodosti ve společnosti a porozumění a tolerance k jinakosti.
• Umění zúročit znalosti a dovednosti nově příchozích k obohacení všech.

CO SE OSVĚDČILO V PRAXI?
• Zapojit migranty do spolkové a dobrovolnické činnosti.
• Informovat migranty o kulturních a společenských akcích a možnostech zapojení.
• Povzbudit migranty s volebním právem k účasti ve volbách
a volebních komisích.
• Zapojit migranty do organizace sousedských setkání a akcí,
které řeší společné problémy všech obyvatel města či čtvrti.

Město Česká Lípa zřídila v roce 2019 Komisi pro národnostní menšiny a cizince, která se cizinecké problematice
soustavně věnuje a spolupracuje s CPIC pro Liberecký kraj.
Během jejího působení účastníci prohloubili své znalosti
v integrační problematice na celostátní i krajské úrovni.
Na jednání komise byli pozváni různí hosté např. ze ZŠ,
okresního soudu, oblasti tlumočnictví, kteří vnesli do problematiky spojené s migranty a národnostními menšinami
mnoho podnětných informací. Komise pravidelně řeší situaci
žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) na základních

školách v České Lípě a podporuje vzdělávací kurzy pedagogů v tomto tématu. V prosinci 2019 město zorganizovalo společné česko-mongolské setkání, kde byly občanům cizí
státní příslušnosti předány praktické rady a informace.
Město také podpoří v roce 2020 tradiční oslavy mongolského svátku Nádám. Česká Lípa se v roce 2020 také
zúčastnila dotačního programu Ministerstva vnitra Projekty
obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni,
a získala finanční podporu na realizaci projektu zaměřeného
na výuku češtiny a integraci zahraničních dělníků.

SOUŽITÍ ČECHŮ S MIGRANTY V LIBERECKÉM KRAJI
Liberecký kraj podporuje iniciativy a komunitní akce, které vytvářejí prostor pro interkulturní setkání a dialog mezi
všemi komunitami žijícími v kraji, včetně migrantů.
Na podporu přátelského interkulturního soužití bylo v Libereckém kraji v roce 2017 velmi zásadním počinem podepsání
Provolání proti xenofobii a šíření strachu z odlišnosti, k němuž se připojila řada známých osobností spojených s veřejným
a kulturním životem města Liberec.
Úspěšný je také koncept putovní výstavy fotografií Tady jsem doma. Patnáct velkoformátových portrétů doplněných
o krátké medailonky představuje různé etnické komunity, které žijí v regionu. Výstavu od roku 2016 hostily prostory
radnic, městských úřadů, škol, knihoven či obchodních center v Liberci, Turnově, Frýdlantu či v Jablonci nad Nisou, kde
byly fotografie umístěny do května 2019. Výstavu, která boří předsudky a stereotypy, nafotil fotograf původem ze
Sýrie Ibrahim al Sulajman a zrealizovalo ji Komunitní středisko Kontakt Liberec.

„Jestli chceš poznat společnost, musíš se naučit jazyk.
Nesmíš být uzavřený, nestyď se zeptat.
Neboj se, neřeknou ti, že neví.
Čím více toho umíš, tím spíše se zapojíš do společnosti.“
(Ibrahim al Sulajman)

Klíčovou roli v podpoře přátelského soužití hraje Krajský úřad Libereckého kraje.
Zřízení Komise Rady Libereckého kraje pro národnostní menšiny, cizince a sociální začleňování.
Realizace každoročního festivalu cizinců a národnostních menšin Liberec - jedno město pro všechny
(v roce 2019 proběhl již 8. ročník).
KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE
Oddělení sociální práce
agenda pro záležitosti národnostních menšin
a cizinců

Koordinátor pro záležitosti národnostních
menšin a cizinců se stará o ukotvení této agendy
v dílčích oblastech a strategických materiálech
státní správy a samosprávy.

Zvyšování informovanosti veřejnosti i migrantů
pomocí webových stránek a facebookové stránky.
Podpora aktivit rozvíjejících přátelské soužití skrze
dotační program Podpora integrace národnostních
menšin a cizinců.
Členství v Radě pro cizince, národnostní menšiny
a další etnika města Liberce (Komunitní středisko
Kontakt Liberec) a účast na Regionální poradní
platformě (CPIC).
Koordinace klíčových aktérů na poli integrace
v kraji a spolupráce mezi nimi.

V Libereckém kraji působí řada organizací, které napomáhají
prezentaci jiných kultur a podporují přátelské soužití:
Centrum pro integraci cizinců Liberec (CIC)
Centrum na podporu integrace cizinců pro Liberecký kraj (CPIC)
Komunitní středisko Kontakt Liberec (KSK Liberec)
Dům česko-německého porozumění
Technická univerzita v Liberci

?

Znáte pojem interkulturní práce?

REGIONÁLNÍ PLATFORMA CPIC
Platforma zajišťuje pravidelné setkávání aktérů integrace pro daný region.
Platformu pravidelně pořádá Centrum
na podporu integrace cizinců (CPIC,
www.integracnicentra.cz).

V posledních letech se rozvíjí i nový způsob občanské participace migrantů, a to skrze interkulturní
práci. Tato služba napomáhá v komunikaci mezi
veřejnými institucemi a migranty a přispívá tak
k dobrému soužití v kulturně rozmanité společnosti.

Termín interkulturní (lat. inter = mezi) zahrnuje vzájemnost, výměnu, dialog odlišných sociokulturních skupin.
V interkulturní společnosti dochází k mezikulturnímu
dialogu, spolupráci, ke vzájemnému obohacování
jedněch druhými – odlišnými. Interkulturní soužití by
mělo být založeno na principech rovnosti, tolerance,
respektu, dialogu a konstruktivní spolupráce.

Ojunčimeg Presová je první Mongolka, která se před 42
lety přistěhovala na Českolipsko. Již několik let pracuje v
Centru na podporu integrace cizinců v Libereckém kraji
jako tlumočnice mongolského jazyka. V České Lípě tak
mimo jiné pomáhá v integraci Mongolů, kteří přicházejí

do města za prací, a to často s celou rodinou.
Protože s nimi vyřizuje všelijaké záležitosti, v České Lípě jí
její krajané neřeknou jinak než teta Ojuna. V Česku žije se
svým českým manželem, se kterým se seznámila na autobusové zastávce v Ulánbátaru.
Český rozhlas Region, pořad My a oni, vysíláno dne 19. 10. 2019

Evropská unie
Evropský sociální fond
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Projekt Města a inkluzivní strategie č. CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_124/0006483 je spolufinancován Evropskou unií z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

