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Téma: Hranice a mosty – Migrácia 

 
 
Téme migrácie sa budeme podrobne venovať v troch samostatných pracovných blokoch.  
Každý blok sa venuje špecifickej stránke témy a predstavuje rôzne pohľady a výzvy.  
Frontálne a skupinové aktivity čerpajú inšpiráciu zo stálej výstavy Domu európskej histórie. 
 
 
 

Blok č. 1: Prečo je migrácia takou horúcou témou pre 21. storočie? 
Blok č. 2: Vnímanie migrácie – za každým príbehom je človek 
Blok č. 3: Informovanie o migrantoch a migrácii v médiách 
 
 
Súčasťou každého bloku sú: 
 

 pokyny pre učiteľov, 

 aktivity, 

 podporné vizuálne a textové zdrojové materiály, 

 odporúčané online zdroje. 

 
Aktivity môžu zahŕňať riadené diskusie, skupinovú prácu, samostatnú prácu a využívanie historických 
materiálov z primárnych a sekundárnych prameňov. Učitelia môžu rozhodnúť, ktoré frontálne 
a skupinové aktivity sa budú realizovať. 
 
Informácie o téme 
 
Ľudstvo sa od nepamäti presúva a neustále migruje z miesta na miesto. Prečo to však ľudia robia a čo 
je s tým spojené? Je dôvodom práca, zábava alebo existujú nejaké iné príčiny? Sú ich cesty dlhé 
alebo krátke? Sťahujú sa dobrovoľne alebo ich k tomu donútia okolnosti, nad ktorými nemajú moc? 
Čo sa s nimi stane, keď prídu na nové miesto, a ako ich príjmu tí, ktorí tam už žijú? To sú len niektoré 
z otázok, ktoré musíme sami sebe položiť, keď uvažujeme o migrácii. Klásť si takéto otázky je 
dôležité, pretože nám môžu napovedať, s akými rôznymi situáciami sa ľudia pri migrácii stretávajú. 
Na príkladoch z minulosti takisto môžeme pochopiť udalosti, ktoré sa odohrávajú dnes. Môžeme 
porovnať a dať do protikladu historické udalosti a udalosti, ktoré sa okolo nás dejú v súčasnom svete, 
a posúdiť, či medzi nimi existujú trvalé prepojenia. Migrácia je starodávny proces a v porovnaní s 
dneškom možno nájsť mnohé paralely.  
 
 
Definície 
 
Migrácia 
Migrácia je pohyb osôb alebo skupín osôb buď cez hranice suverénnych štátov, alebo v rámci 
jedného štátu. Je to pohyb obyvateľstva zahŕňajúci všetky druhy presunu ľudí bez ohľadu na jeho 
dĺžku a príčiny a zloženie migrujúcej skupiny; zahŕňa migráciu utečencov, vysídlených osôb, 
ekonomických migrantov a osôb sťahujúcich sa z iných príčin vrátane zlúčenia rodiny. 
Zdroj: Podľa vymedzenia Medzinárodnej organizácie pre migráciu, 2015 
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Migrant 
Na medzinárodnej úrovni neexistuje žiadne všeobecne prijímané vymedzenie pojmu migrant. Toto 
slovo sa zvyčajne chápalo ako pojem zahŕňajúci všetky prípady, keď sa jednotlivec slobodne 
rozhodne migrovať z osobných dôvodov a bez toho, aby bol k tomu donútený na základe 
akýchkoľvek vonkajších vplyvov; vzťahovalo sa preto na osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa 
do inej krajiny alebo regiónu sťahovali za lepšími materiálnymi alebo sociálnymi podmienkami a 
lepšími vyhliadkami pre seba alebo svoje rodiny. Organizácia Spojených národov vymedzuje 
migranta ako osobu, ktorá sa zdržiava v cudzej krajine viac ako jeden rok bez ohľadu na to, či je 
migrácia dobrovoľná alebo nútená, a bez ohľadu na legálnosť či nelegálnosť prostriedkov použitých 
pri migrovaní. Vzhľadom na toto vymedzenie sa za migrantov nepovažovali osoby, ktoré cestovali na 
kratšie obdobie ako turisti alebo podnikatelia. Bežne sa však tento pojem používa aj na označenie 
určitých krátkodobých migrantov, ako sú sezónni pracovníci na farmách, ktorí vycestujú na krátke 
obdobie, počas ktorého vysádzajú alebo zberajú poľnohospodárske produkty. 
Zdroj: Podľa vymedzenia Medzinárodnej organizácie pre migráciu, 2015 
 
 
Utečenec  
Utečenec je osoba, ktorá sa z oprávnených obáv pred prenasledovaním z rasových, náboženských 
a národnostných dôvodov alebo z dôvodu príslušnosti k určitej sociálnej skupine alebo zastávania 
určitých politických názorov nachádza mimo krajiny svojej štátnej príslušnosti a nemôže prijať alebo 
v dôsledku takýchto obáv odmieta ochranu poskytovanú touto krajinou (článok 1 časť A ods. 2 
Dohovoru o právnom postavení utečencov z roku 1951 v znení zmien protokolu z roku 1967). Popri 
vymedzení pojmu utečenec v dohovore o utečencoch z roku 1951 sa tento pojem vymedzuje v 
článku 1 ods. 2 dohovoru Organizácie africkej jednoty (OAJ) z roku 1969 ako akákoľvek osoba nútená 
opustiť svoju krajinu „z dôvodu vonkajšej agresie, okupácie, cudzej nadvlády alebo udalostí vážne 
narúšajúcich verejný poriadok buď v celej krajine jeho pôvodu, alebo na určitom jej území, alebo z 
dôvodu pôvodu, alebo štátnej príslušnosti.“ Podobne sa v Kartagenskej deklarácii z roku 1984 
uvádza, že k utečencom tiež patria ľudia, ktorí utečú zo svojej krajiny, „pretože ich život, bezpečnosť 
alebo sloboda boli ohrozené všeobecným násilím, cudzou agresiou, vnútornými konfliktami, 
masívnym porušovaním ľudských práv alebo inými okolnosťami, ktoré vážne narúšajú verejný 
poriadok.“ 
Zdroj: Podľa vymedzenia Medzinárodnej organizácie pre migráciu, 2015 
 
Tlakové faktory 
Dôvody, ktoré ľudí nútia, aby opustili miesto, kde doteraz žili. 
 
 
Motivačné faktory 
Dôvody, ktoré ľudí priťahujú na nové miesto. 
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