
PRACOVNÍ LIST 4 

MIGRANTI UPRCHLÍCI 

CESTUJÍ, PROTOŽE MAJÍ NA VYBRANOU JSOU NUCENI OPUSTIT SVÉ DOMOVY 

Dobrovolně cestují za lepším životem. 
Jsou nuceni opustit své domovy, protože jim 
hrozí pronásledování nebo prchají před 
ozbrojeným konfliktem. 

Před opuštěním své země mají čas vyhledat si 
informace o svém novém domově, studovat 
jazyk a hledat si pracovní příležitosti. 

Někteří jsou nuceni uprchnout bez varování, 
mnoho z nich zažilo válečné trauma, bylo 
mučeno nebo s nimi bylo jinak špatně 
zacházeno. 

Mají čas naplánovat si cestu, sbalit své věci a 
rozloučit se s těmi, které mají rádi. 

Opouštějí své domovy, většinu svých věcí, 
rodinné příslušníky a přátele. 

Mohou se kdykoli vrátit domů, pokud vše 
nevychází tak, jak si představovali, začne se 
jim stýskat nebo když chtějí navštívit svoji 
rodinu či přátele. 

Nemohou se vrátit domů do doby, než pomine 
nebezpečí. 

Pokud se rozhodnou vrátit se domů, jejich 
stát jim i nadále bude poskytovat ochranu. 

Pokud je jiná země nepřijme, mohou být 
mučeni nebo i zemřít. 

Cestují za vzděláním. 
Jejich cesta za bezpečím je plná nástrah a 
mnoho z nich po cestě riskuje své životy. 

Překračují hranice, aby našli lepší práci. 
Jejich obavy jsou spojeny s lidskými právy a 
bezpečím, netýkají se ekonomických výhod. 

Stěhují se z ekonomických, klimatických, 
zdravotních, rodinných a dalších příčin. 

Obávají se pronásledování z důvodů rasových, 
náboženských, národnostních, z důvodů 
příslušnosti k určitým společenským vrstvám 
nebo zastávání určitých politických názorů. 

Konkrétní příklady migrantů a uprchlíků 

Obyvatelé severovýchodní části Konga 
odchází ze země po ničivém sesuvu půdy. 

Afghánská žena je pronásledována režimem 
za to, že se pokouší vzdělávat mladé dívky, 
které nemohou jinak chodit do školy. 

Nigérijští občané se snaží uniknout trýznivé 
chudobě. 

Syřané, kteří se nemohou vrátit do vlasti, 
neboť jim hrozí mučení či trest smrti na 
základě jejich etnického původu. 

Indonéští obyvatelé severní provincie 
opouštějí své domovy poté, co je zasáhlo 
silné zemětřesení. 

Pastor z rohingské menšiny, jemuž barmská 
armáda vyhrožuje zatčením, pokud bude svou 
profesi i nadále vykonávat. 

 


