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migrace 2010
Konference evropských církví spolu s Církevní komisí pro migranty v Evropě (CCME) 
vyhlašují kampaň “Migrace 2010”. Cílem je zdůraznit odpovědnost církví za migranty              
a cizince dle biblického poselství a podpořit na evropské i národní úrovni zlepšení politiky              
pro migranty a uprchlíky. Evropská komise vyhlásila rok 2010 rokem boje za chudobu       
a sociální vyloučení, církevní projekt zaměřený na migraci na tuto výzvu odpovídá, 
evropské instituce podporuje a upozorňuje na ucelenější vnímání této problematiky.

Evropské církve v roce Migrace 2010 usilují o:

• zviditelnění závazků církví vůči cizincům, který vychází z poselství Bible

• propagace inkluzivní politiky na evropské i národní úrovni pro migranty, uprchlíky                
a etnické menšiny

Hlavní cíle jsou:

• v církevní rovině

  zviditelnění závazku církví ke společnosti, která nikoho nevylučuje                                  
                 a práce pro migranty a s nimi

     skrze:
✓ jednotu Církve - jednotu v rozmanitosti

✓ přijetí cizince v našich komunitách a církvích

✓ diakonickou pomoc a podporu migrantů a uprchlíků

✓ podnícení vyšší účasti migrantů v církevních komunitách

✓ spolupráci s migrantskými církvemi na lokální úrovni

 
 
• v politické rovině

  právo k dlohodobému pobytu po pěti letech legálního pobytu bez ohledu             
                 na důvod k pobytu

      skrze:
✓ posílení práv migrantů

✓ účinné programy přijímající migranty a uprchlíky

✓ podporu setkávání a účasti

✓ boj proti sociální exkluzi a nezaměstnanosti

✓ ochranu uprchlíků

✓ studium a výzkum národních práv migrantů

✓ obhajobu práv migrantů a jejich rodin, jak jsou obsažena v Mezinárodní dohodě             

o právech migrantů
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Na každý měsíc roku 2010 je připraveno určité téma týkající se problematiky 
migrace

měsíc téma

Leden JEDNOTA V ROZMANITOSTI
•18. - 25. ledna Týden modliteb za jednotu křesťanů

Únor MIGRANTI V PROTIPRÁVNÍCH SITUACÍCH

Březen BOJ PROTI VŠEM FORMÁM RASISMU A DISKRIMINACE
•21. března - Mezinárodní den za odstranění rasové diskriminace

Duben BÝT SOUČÁSTÍ BOŽÍ RODINY
•4. dubna - Velikonoce   

Květen OSLAVA ROZMANITOSTI
•21. května - Světový den kulturní rozmanitosti
•23./24. května - Svátek Seslání Ducha Svatého

Červen OCHRANA UPRCHLÍKŮ
•20. června - Světový den uprchlíků

Červenec “HOLYDAY SEASON” migrace jako téma letních táborů, čas na setkání 
a další letní aktivity

Srpen “HOLYDAY SEASON” migrace jako téma letních táborů, čas na setkání 
a další letní aktivity

Září ZMĚNA PROSTŘEDÍ
•1. září - Den modliteb za stvoření

Říjen BOJ PROTI MODERNÍM FORMÁM OTROCTVÍ, ZEJMÉNA   
OBCHODU S LIDMI
•18. října - EU Den proti obchodu s lidmi

Listopad PŘIJETÍ CIZINCE - MIGRACE V GLOBALIZOVANÉM SVĚTĚ

Prosinec RESPEKTOVÁNÍ PRÁV MIGRANTŮ
•18. prosince - Mezinárodní den migrantů
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Teologické reflexe o migraci

Lidské bytosti jsou stvořeny k Božímu obrazu, tím je určen vztah Boha k člověku. Tím získává 
člověk svou lidskou důstojnost.
➡ Gen 1, 27 - 28. 31 “Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl 

obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořll. (...) Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi 
dobré.”

V Bibli je plno příběhů o migrujících lidech. Opouštějí své domovy, aby hledali lepší život, jsou  
k tomu donuceni přírodními katastrofami, ekonomickou krizí, válkou nebo chtějí najít práci        
na jiném místě. Někteří jsou vykořisťování, prchají ze zajetí nebo je Hospodin vyzývá,                   
aby opustili své domovy a naplnili Jeho přikázání. 
➡ Abraham, Josef, Israel, Rút, David, Ježíš, Apoštolové

“Budeš milovat svého bližního”. Ale kdo je můj bližní? To není osoba mého původu ani ta, která 
žije v mém okolí. Někdy bližní jen prochází kolem mě. Mým bližním se může stát kdokoli. Bible 
nás učí, jak bližního poznat a jak jej oslovit. 
➡ Lk 10, 36 “Kdo z těch tří, myslíš, byl bližní tomu, který upadl mezi lupiče? Zákoník           

mu odpověděl: “Ten, který mu prokázal milosrdenství.” Ježíš mu řekl: Jdi a jednej také 
tak.””

Zcela jasno v tom, co dělat, má Jakub: víra a práce, víra v Boha a jednání v jeho milosrdenství 
jsou neoddělitelné. Samotným úsilím nelze dosáhnout spásy. Ale víra založená na lásce k Bohu 
nezůstane netečná vůči nespravedlnosti a utrpení.
➡  Jk 2, 15 - 17 “Kdyby některý bratr nebo sestra byli bez šatů a neměli jídlo ani na den,        

a někdo z vás by jim řekl: “Buďte s Bohem - ať vám není zima a nemáte hlad”, ale nedali 
byste jim, co potřebují pro své tělo, co by to bylo platné? Stejně tak i víra, není-li spojena 
se skutky, je sama o sobě mrtvá.”

Někdy si lidé ani nejsou vědomi, že dělají dobrou věc. Dělají, co je třeba, aby uvítali cizince, 
podpořili bližního, nakrmili hladové. Víra v Boží lásku se projevuje právě tím, že děláme 
správnou věc, a rozpoznáme potřeby svých bližních. 
➡ Mt 25, 37 - 38 “Tu mu ti spravedliví odpovědí: “Pane, kdy jsme tě viděli hladového,           

a nasytili jsme tě, nebo žíznivého, a dali jsme ti pít? Kdy jsme te viděli jako pocestného,         
a ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsme tě?”

Problematika migrace nastoluje výzvy společnosti, politickým institucím i církvím. Mnoho 
nespravedlnosti a utrpení je často spojeno s migrací, obzvlášť s nucenou. Ale i dobrovolná 
migrace do nového prostředí přináší různé problémy.

Migrace od počátku patří k lidskému životu. Migrace spojuje lidi dohromady v jednu Boží rodinu. 
➡ Mt 25, 35-40 “...byl jsem na cestách a ujali jste se mne, (...) “Amen, pravím vám, cokoli 

jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.””

A je tu také Boží příslib a je v něm jasně řečeno, v co můžeme věřit a na co se spolehnout.
➡ Ef 2, 19 “Nejste již tedy cizinci a přistěhovalci, máte právo Božího lidu          

a patříte k Boží rodině.”
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Pozvání k účasti a spolupráci

Jak je možné se zapojit?

 
• Přispět k teologickým reflexím o migraci

• Organizovat bohoslužby a modlitby za migranty a uprchlíky

• Sbírat či vypracovat materiály vztahující se k problematice migrace, které by se použily         
při bohoslužbách, modlitbách

• Stanovit hlavní témata týkající migrace v dané církvi, zemi či regionu a dle toho 
organizovat aktivity

• Organizovat sbírky na pomoc migrantům

• Pomoci příspěvkem k organizaci kampaně “Migrace 2010”, podrobný rozpočet k dispozici      
v CCME

• Určit kontaktní osobu za vaši církev/organizaci, která bude mít na starost aktivity v rámci 
kampaně “Migrace 2010”

Informace o aktivitách církví jsou průběžně aktualizovány na stránkách 
www.migration2010.eu
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Situace v České republice
Zdroj: Evropská studie Církevní komise pro migranty v Evropě a NOVA Research Center (Darrel Jackson, 
Alessia Passarelli)

Demografické údaje
Populace 2007   10, 35 milionů
Předpoklad v roce 2050    8, 9 milionů
Hustota obydlení v roce 2005 130 osob/km2

Občanství a národnost
Populace (česká národnost) 2006  9,992,719
Populace (jiné národnosti) 2006     258,360
Populace (jiné národnosti) 2006         2, 5%
Žádosti o občanství 2004          5,020
Osoby bez státní příslušnosti 2006   -

Údaje o migraci
Migranti opouštějící ČR v roce 2004     34,900
Migranti přicházející do ČR v roce 2004    53,500
Migranti opouštějící ČR do zemí EU     14,757
 
Země, do kterých nejčastěji odcházeli občané ČR v roce 2006: Rakousko, Kanada, Německo, Slovensko, 
Velká Británie, Spojené Státy

Země původu migrantů žijících v ČR v roce 2006

Slovensko    285,372
Ukrajina      33,303
Polsko       24,707
Vietnam      14,639
Rusko       13,334

Uprchlíci a žádosti o azyl
Počet uprchlíků v ČR     1,887
Počet upchlíků, kteří opustili ČR v roce 2005 3,589
Žádosti o azby 2006     2,876

Uprchlíci opustili v roce 2006 ČR do těchto zemí
Německo   3,016
Kanada      151
Irsko        125
Velká Británie         120
Nový Zéland        50

Země původu žadatelů o azyl, kteří vstoupili do ČR v roce 2004
Ukrajina   998
Slovensko   711
Indie     342
Čína    287
Rusko    260

Přístup veřejnosti k sousedství, údaje z roku 2001
Koho byste NECHTĚLI za souseda?

Cizinec jiného etnika  9.9
Muslim    15.2
Imigrant   19.4
Žid    4.4
Rom    39.9
Nevím    17.8
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Náboženská demografie 2006: Křesťanství

Křesťané - celkem  5,841,964
Římskokatolická církev 3,399,161
Pravoslavná církev       45,000
Protestantské církve        238,320
Anglikáni          1,600
Nezávislí      241,120
Menší církve        45,574

Počet křesťanských sborů na milion obyvatel  721

Náboženská demografie 2001: Jiná náboženství

Muslimové    1,301
Buddhisté      -
Židé     7,120
Nová náboženská hnutí    -
Bez vyznání                3,263,653
Ateisté                     513,844

Církve:

Vztah mezi historickými/domácími církvemi a sbory migrantů a jiných etnik

Z důvodu nedostatku kněží v Římskokatolické církví přicházejí do ČR kněží z Polska. 

Mezi protestantskými církvemi jsou skupiny migrantů, ale nemají svou vlastní církev. V Praze se konají 
korejské bohoslužby. Afričané se většinou připojují k charismatickým skupinám.

Ruská pravoslavná církev má registrované zastoupení v ČR a má v Praze svoji kapli. Ukrajinští přistěhovalci 
mají vlastní bohoslužby, jejich obce spadají pod jurisdikci Pravoslavné církve v Českých zemích a na 
Slovensku.

Arménská ortodoxní církev není v ČR registrovaná, ale konají se bohoslužby ve větších městech. 

Církve migrantů na území ČR:
Ruská pravoslavná církev, Arménská apoštolská ortodoxní církev, Korejské protestantské církve, Africké 
církevní komunity. 

Na základě uvedeného zdroje vypracovala Zuzana Dvořáková, Ekumenická rada církví,                          
kontakt: zdvorakova79@gmail.com
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