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ZÁVERY

M

igrácia sa v Európe stala veľmi spornou otázkou.
Nezodpovední populistickí politici, ktorí vytĺkajú
politický kapitál z narastajúcej frustrácie ochudobnenej
pracujúcej a strednej triedy, urobili z migrantov a ich rodín
dokonalých obetných baránkov. Keďže sa strach z migrantov
v Európe stáva hlavnou hybnou silou politík a opatrení,
kontinent riskuje, že stratí pojem o tom, čo migrácia
skutočne je: výzva a príležitosť pre všetkých zúčastnených
(Avramopoulos 2017). V tejto súvislosti sieť Caritas považuje
za potrebné opakovane sa začať zamýšľať nad zložitými
prepojeniami medzi migráciou a rozvojom.
V tejto celoeurópskej publikácii rozoberáme rôzne formy
prepojenia migrácie a rozvoja na európskej aj celosvetovej

úrovni. Ak vychádzame z pohľadu Caritas ako celosvetovej
organizácie založenej na princípe miestnych hnutí, ktorá sa
na prvom mieste zaujíma o boj proti chudobe, sociálnemu
vylúčeniu a podporu ľudskej dôstojnosti, Caritas pristupuje
k migrácii a rozvoju z dvoch uhlov pohľadu. Na jednej strane
analyzuje rozsah, v ktorom by migrácia sama o sebe mohla
prispievať a prispieva k udržateľnému rozvoju v krajinách
pôvodu a krajinách cieľa, za predpokladu, že v každom
za rozličných okolností sú stanovené správne podmienky.
Na druhej strane preskúmala, do akej miery politiky a postupy
európskych a členských štátov interne aj externe prispievajú
k integrálnemu ľudskému rozvoju a udržateľnému rozvoju
krajín v Európe aj mimo nej.

4.1. Prínosy spojené s migráciou a rozvojom v Európe a v zámorí
Analýza európskeho migračného kontextu prezentovaná
v 11 štúdiách Spoločný domov (Common Home)
podložená dodatočnými sekundárnymi zdrojmi ukazuje,
že migranti a utečenci sú už dávno dôležitou črtou Európy,
keďže európske krajiny pociťovali imigráciu a emigráciu
už oddávna. Celkovo sa 60 miliónov ľudí alebo 11,7 %
(celkovej populácie EÚ: 512,6 milióna ľudí), ktorí žijú
v členských štátoch EÚ považuje za medzinárodných
migrantov. Podľa 11 štúdií publikácie Spoločný domov
polovica alebo viac migračných populácií pochádza práve
z členských štátov EÚ. Nie je prekvapivé, že v mnohých
prípadoch pochádza väčšina migrantov zo susedných krajín.
Celkový počet ľudí, ktorí hľadali azyl v EÚ-28 dosiahol
vrchol v roku 2015 a odvtedy klesal. Napriek tomu je
potrebné zdôrazniť, že počet utečencov v európskych
krajinách je veľmi nízky v porovnaní s krajinami prvej
línie, ktoré susedia so Sýriou a Irakom, ako aj v porovnaní
s celosvetovým počtom.
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Hĺbkovejšia analýza prínosov migrácie a migrantov
k integrálnemu ľudskému rozvoju v krajinách cieľa
a v Európe potvrdzuje, že migranti sú podstatným prínosom
k prosperite európskych spoločností. Predstavujú dôležitý
prínos na trh práce, podporujú ekonomiku a vytvárajú
pracovné miesta a podniky. Často sú kľúčovými aktérmi
pri zabezpečovaní udržateľnosti prosperity a systémov
sociálneho zabezpečenia a prispievajú k sociálnemu,
kultúrnemu a politickému obohateniu Európy. V prípade
mnohých európskych krajín emigrácie ako Taliansko,
Portugalsko, Slovensko, Slovinsko a Česká republika
emigranti výrazne prispievajú z hospodárskeho hľadiska
v iných krajinách – v iných členských štátoch EÚ
alebo v krajinách ako Spojené štáty, Kanada alebo Austrália.
Vzhľadom na súčasné sociálne a demografické výzvy,
ktorým čelia viaceré členské štáty EÚ – najmä vo vzťahu
k starnúcej populácii a meniacim sa modelom výroby, ktorých
výsledkom je výrazný nedostatok pracovnej sily v pracovných

sektoroch a regiónoch – ich prínos sa pravdepodobne stane
pre spoločenstvá a krajiny v budúcnosti ešte dôležitejším.1
Pokračujúca analýza dokazuje prínos migrácie a migrantov
v krajinách mimo Európy, t.j. v krajinách pôvodu
a zdôrazňuje dôležitosť zachovania ľudskej mobility
ako dôležitého faktoru na podporu udržateľného
integrálneho ľudského rozvoja. Pre mnohé africké
krajiny remitencie predstavujú dôležitú súčasť HDP
a podstatne prevažujú tok rozvojovej pomoci. Narastajúci
tok remitencií do krajín pôvodu využívajú domácnosti
migrantov na produktívne aktivity ako aj zachovávanie
spotrebiteľskej štruktúry domácností alebo napĺňanie
základných potrieb (vzdelanie, zdravotná starostlivosť
a potraviny). Preto sa ukázalo, že remitencie sú dôležité
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Zaujímavú diskusiu o budúcich scenároch migrácie, v ktorých sa odrážajú meniace sa
sociálne, politické a ekonomické podmienky v Európe a po celom svete nájdete v publikácii

pre prosperitu prijímajúcich domácností aj z dôvodu
potenciálu podporovať ich prístup k sociálno-ekonomickým
príležitostiam a k znižovaniu chudoby. Ďalšie dôležité
prínosy sú prenos poznatkov a šírenie myšlienok a postupov,
ktoré prinášajú migranti jednotlivo alebo ako organizácie
diaspór migrantov, pričom obe zohrávajú kľúčovú úlohu
pri podporovaní rozvojových procesov v rôznych oblastiach
v krajinách pôvodu. Regionálna mobilita v afrických
regionálnych hospodárskych spoločenstvách (REC) ako aj
v Európe prispieva k udržiavaniu živobytia spoločenstiev
a životaschopnosti pracovných trhov a ekonomík. Rovnako
ako v Európe, bola by chyba myslieť si, že migrácia
a migranti sú na prvom mieste zodpovední za rozvoj
afrických krajín a regiónov. Keď sa pozrieme na druhý
uhol pohľadu Caritas na migráciu a rozvoj, v druhej časti
sa uvádza kritické hodnotenie toho, čo bolo vykonané a čo
by malo byť v týchto oblastiach vykonané, aby boli vytvorené
štruktúry a politiky na rozvíjanie integrálneho ľudského
rozvoja a podporu rozvoja potenciálu migrácie.

Szczepanikova, Alice a Tina van Criekinge 2018.

4.2. Prekážky a výzvy spojené s migráciou a rozvojom v Európe
a v zámorí
Ďalšia analýza 11 štúdií Spoločný domov ukazuje,
že množstvo výziev a prekážok bráni potenciálu rozvoja
migrácie a má negatívny vplyv na záväzok Európy
podporovať udržateľný rozvoj v krajinách cieľa. Toto
sú európske a národné prekážky, ktoré odrážajú špecifiká
každého členského štátu. Napriek vynaloženému úsiliu sú
politiky a postupy, ktorými sa riadi začlenenie migrantov
na ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej úrovni
v európskych spoločnostiach nedostatočné. Migranti
sa stretávajú s diskrimináciou, obmedzenou podporou
a obmedzeným prístupom k sociálnym službám
na pracovisku, v školách, nemocniciach a na iných miestach.
Vedie to k prvému hlavnému zisteniu, ktoré je dlhodobo
najväčším problémom vo všetkých 11 národných štúdiách
Spoločný domov.

Zistenie č. 1: Je potrebný dlhodobejší, globálny
prístup k migrácii, ktorý zahŕňa inkluzívne modely
začlenenia, zatiaľ čo sa budú vážne zohľadňovať
záujmy pôvodných obyvateľov.
Podpora začlenenia migrantov a utečencov prostredníctvom
ráznych integračných politík je nevyhnutná nie len
na využitie potenciálu migrácie, ale aj na univerzálne
dosiahnutie agendy udržateľného rozvoja. Aj keď inštitúcie
EÚ v skutočnosti sú poverené poskytovať stimuly
a podporovať opatrenia členských štátov zamerané
na podporu integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín
(Európska komisia), členské štáty napriek tomu čelia mnohým
prekážkam. Jednou veľkou výzvou je vnímaná konkurencia
medzi marginalizovanými miestnymi populáciami
a viditeľnou populáciou migrantov, ktorá pravdepodobne
bojuje o nedostatkové materiálne zdroje. Táto situácia je
vo väčšej miere prepojená so štrukturálnymi zmenami,
ktoré sa odohrávajú v Európe aj celosvetovo, od opätovného
zamestnávania stálych pracovníkov na príležitostné práce
a reštrukturalizáciu hospodárskej výroby (delokalizácia,
subdodávateľská činnosť atď.) po ústupok sociálneho štátu
v mnohých európskych krajinách. Tieto štrukturálne zmeny
mali zničujúce účinky na prosperitu mnohých Európanov,
pretože pracujúca a stredná trieda vo viacerých európskych
krajinách zaznamenala zníženie životného štandardu. Niet
divu, že v súčasnom neoliberálnom období, kde narastajú
sociálno-ekonomické nerovnosti, sa sociálne systémy
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Zistenie č. 2: Zvyšujúci sa odpor k imigrantom
narúša sociálnu súdržnosť v Európe a brzdí uznanie
prínosu migrantov krajinám pôvodu a krajinám
cieľa.
rozpadajú a ochrana práce sa oslabuje, preto sú mnohí
v pokušení vnímať migráciu ako príčinu tohto rozvoja.
Z toho vyplývajúce následky politizácie migrácie
v európskom kontexte a posadnutosť bojom proti nelegálnej
migrácii nie sú prekvapujúce. Predsa len je však dôležité
poznamenať, že unáhlená reakcia vo všeobecnosti prispieva
k narušeniu práv migrantov, utečencov a žiadateľov o azyl,
pretože sa stávajú ľahkými obetnými baránkami všetkého
spoločenského zla.
Aby migrácia predstavovala prínos pre každého, musíme
prepojiť integračné opatrenia so všeobecnými sociálnymi
a hospodárskymi politikami a najmä najviac znevýhodnenými
alebo ochudobnenými časťami európskych spoločenstiev.
Toto porozumenie by malo priniesť obnovu diskusie
o prepojení migrácie a rozvoja a vo všeobecnosti taký typ
spoločnosti, akú tu o pár rokov či desiatok rokov chceme
mať. Podporovanie dlhodobého prístupu k začleneniu
migrantov je vo svojej podstate záležitosťou udržiavania
základných ľudských práv a zabezpečovania rešpektu ľudskej
dôstojnosti všetkých ľudí. Tvorba sociálnej a ekonomickej
marginalizácie, vytláčanie ľudí „mimo systému“
a pestovanie odmietania čerstvých prisťahovalcov prispieva
k narúšaniu príležitostí spojených so súdržnou spoločnosťou
a oslabuje potenciál migrácie prispievať k udržateľnému
rozvoju Európy. Okrem toho je pravdepodobné, že silná
integrácia prinesie v dlhodobom horizonte vyššiu návratnosť
do krajín cieľa a miestnych komunít, keďže môže spôsobiť
reťazovú reakciu (vyššia sociálna súdržnosť, vyšší príspevok
do daňového systému a sociálne zabezpečenie, vyššia účasť
na trhu práce, zníženie sociálnej marginalizácie a obohatenie
sociálneho a kultúrneho života). Podpora inkluzívnej
a vyváženej diskusie, ktorá rozptyľuje škodlivé mýty, no tiež
uznáva záujmy a obavy miestnej populácie, je čím ďalej tým
dôležitejšia v odpovedi na súčasné toxické rozvrátené reči,
ku ktorým prispievajú nezodpovední politici. Poukazuje to
na novší a potenciálne veľmi nebezpečný trend, ktorým je
druhé hlavné zistenie.

V súčasnom polarizovanom politickom prostredí sú migranti
a utečenci zvyčajne považovaní za problém, či už ako hrozba
európskej ekonomiky, identity alebo bezpečnosti, alebo
prinajlepšom ako pasívne obete, ktoré potrebujú pomoc,
výsledkom čoho je, že ich prínos k rozvoju Európy sa vysoko
podceňuje. Zvyšujúci sa verejný odpor, xenofóbia a otvorená
diskriminácia voči migrantom a utečencom očividne
narúšajú sociálnu súdržnosť v Európe a obmedzujú verejné
uznanie prínosu migrantov. Pre verejnosť sa stáva čoraz
náročnejšie rozlíšiť dezinformácie od správ podložených
dôkazmi, ak vezmeme do úvahy množstvo dostupných
údajov, ktoré sú ľahko šíriteľné na sociálnych médiách.
Prispieva to k vytváraniu prostredia „falošných správ“,
ktoré majú tendenciu robiť z migrantov obetných baránkov
vo veciach, ktoré s nimi niekedy ani nesúvisia, ako
napríklad obviňovanie za makroekonomické problémy
spoločnosti. Takéto prostredie poháňané falošnými médiami
a/alebo nezodpovednými vládami a populistickými
politikmi, ktorí sa snažia získať popularitu, aby vyhrali
parlamentné alebo komunálne voľby, vedie do slepej
uličky na úrovni krajiny aj Európy. Rozdeľujúca rétorika
legitimizovala pretrvávajúce útoky na práva migrantov,
kriminalizáciu solidarity, ako aj diskriminačné a rasistické
politiky v rôznych oblastiach. Promigračné legislatívne
opatrenia boli niekoľkokrát účinne zablokované – dobrými
príkladmi toho sú reforma spoločného európskeho azylového
systému a otvorenie legálnych spôsobov migrácie – no tiež
narúšajú existujúce osvedčené politiky a opatrenia týkajúce
sa integrácie migrantov.
Toxická zmes populistických nacionalistických politík,
negatívne a neobjektívne médiá a frustrovaná verejná
mienka – ktoré boli poškodené roky trvajúcou hospodárskou
krízou, neoliberálnymi pracovnými a sociálnymi politikami
a útlmom sociálneho štátu – vytvorila vo verejnej diskusii
začarovaný kruh, ktorý je náročné prelomiť a vyžaduje si
protiargumentáciu.
Ďalej je dôležité, aby médiá, novinári, politici
a verejné osobnosti brali svoju zodpovednosť za uvedenie
problematiky migrácie do kontextu vážne a zodpovedne.
Podpora vyváženejšej diskusie bude závisieť od toho, či
poskytovatelia médií a sociálnych médií môžu byť začlenení
do týchto diskusií s cieľom zabezpečiť lepší prístup verejnosti
ku (kvalitným) informáciám. Mali by sme zdôrazniť,
že migranti sú ľudia a členovia našich spoločenstiev.
V spravodajstve by sa nemali by opisovať v počtoch, číslach,
ako problémy alebo subjekty. Mali by dostať možnosť
vyjadriť sa, rozpovedať svoje vlastné príbehy a prezentovať
svoje svedectvá, a ak o to majú záujem, zapojiť sa do rozvoja
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politiky a navrhovania riešení. Očakáva sa, že takýto prístup
by bol účinný na odzbrojenie populistických rečí, ktoré
stavajú chudobné spoločenstvá proti sebe. Okrem toho by
mohlo pomôcť verejné zdôraznenie príležitostí spojených
s migráciou.

4.2.1. Vonkajší rozmer so zameraním
na Afriku
Pri analýze prepojení medzi migráciou a rozvojom v kontexte
európskej zahraničnej politiky sa špecificky zameriavame
na africký kontinent a vzťahy medzi EÚ a Afrikou. Analýza
kontextu migrácie v Afrike odhalila dôležitosť uviesť
objem a rozsah migrácie Afričanov do Európy do širšieho
historického kontextu. Všetky druhy migrácie sú už dlho
charakteristikou kontinentu a väčšina afrických krajín raz
bolo krajinou pôvodu, tranzitu i cieľa. V prostredí, akým
je napríklad Sahel, sú prepletené storočia staré formy
pastierskeho nomádstva a okružnej/sezónnej migrácie
s únikovými trasami regionálnych utečencov a vnútorne
vysídlených osôb ako aj s migračnými koridormi Európy.
Zatiaľ čo sa vysoký podiel afrických migrantov – najmä
zo severnej Afriky – pokúša dostať do Európy, väčšina
africkej migrácie sa odohráva v rámci kontinentu
a dokonca v rámci podregiónov. Ide tiež o realitu azylu,
keďže krajiny subsaharskej Afriky sú hostiteľmi viac
ako 30 % celosvetovej populácie utečencov. Čo sa týka
dosiahnutia udržateľného rozvoja v Afrike ale aj mimo nej,
z údajov vyplývajú početné výzvy a prekážky, ktoré ohrozujú
potenciálny rozvoj migrácie a majú negatívny účinok
na európsky záväzok zabezpečiť integrálny ľudský
rozvoj v krajinách pôvodu.. Patrí tu nedostatočný pokrok
v africkej regionálnej mobilite, nedostatočný záväzok Európy
vytvoriť legálne spôsoby migrácie, nedostatok priaznivého
prostredia (vrátane vysokých nákladov na remitencie)
v krajinách pôvodu a stále obmedzené zapojenie diaspór/
skupín migrantov do procesu rozvoja v krajinách pôvodu.
Tretie a štvrté hlavné zistenie upriamujú pozornosť na výzvy
súvisiace s vonkajším rozmerom, jedno sa týka hodnoty
oficiálnej rozvojovej pomoci Európskej únie (ODA) a druhé
sa týka nesúdržnosti politík.

Zistenie č. 3: Hodnota ODA je ohrozená v dôsledku
inštrumentalizácie pomoci a bezpečnosti EÚ
a priorít kontroly migrácie. ODA naopak musí
byť zachovaná, pretože je prvotným nástrojom EÚ
a členských štátov na riešenie chudoby.
Napriek tomu, že prínos migrácie k rozvoju bol mnohokrát
opísaný, bolo by chybou predpokladať, že migranti by

mali byť prvotne zodpovední za rozvoj krajín a regiónov,
z ktorých pochádzajú. Je dôležité pristupovať k rozvojovému
potenciálu migrácie odlišným spôsobom, uvedomovať si,
že vplyv migrácie na krajiny pôvodu môže predstavovať
dôležité nedostatky ako napríklad narušenie rodinnej
jednoty a súdržnosti, pretrvávanie posilňovania sociálnych
a ekonomických nerovností a negatívne zásahy
do politických záležitostí. Od migrácie ako výsledku
dynamiky, ktorá je v zásade rodinne založená, sa nemôže
očakávať odpoveď na verejný záujem, ktorý musia
zastupovať národné a nadnárodné inštitúcie, pričom sa začne
na miestnej úrovni. Z týchto dôvodov by mala migrácia iba
dopĺňať politiky a opatrenia a udržateľného rozvoja, ktoré
musia navrhnúť zainteresované strany ako napríklad vlády
a miestni aktéri občianskej spoločnosti v Afrike alebo
v iných rozvojových regiónoch. V tejto súvislosti môže ODA
EÚ poskytovať kľúčové zdroje podpory.
V súčasnom politickom kontexte rôzne strany politického
spektra spochybňujú pridanú hodnotu a dôležitosť ODA
ako nástroja európskej zahraničnej politiky. Napriek tomu
je ODA prvotným nástrojom, prostredníctvom ktorého
Európska únia a jej členské štáty môžu riešiť chudobu,
sociálne a ekonomické nerovnosti a klimatickú zmenu, ktoré
v súčasnosti predstavujú najväčšie problémy. Keď odpovedáme
na potreby a priority partnerských krajín, ak sú smerované
na určité oblasti (t.j. hospodársky udržateľný rozvoj, dobrá
správa vecí verejných, predchádzanie konfliktom, prístup
k potravinovej bezpečnosti, ľudským právam, demokratizácii
atď.), ak zapojíme miestne zainteresované strany (vrátane
občianskej spoločnosti), ODA môže v skutočnosti zohrávať
dôležitú rolu pri snahe dosiahnuť celosvetový udržateľný
rozvoj.
Výzvy súvisiace so snahou o udržateľný rozvoj, sa zameriavajú
na prekážky, ktoré bránia pridanej hodnote ODA EÚ,
vrátane okrem iného inflácii a sekuritizácii pomoci,
začlenenia migrácie do rozvojovej politiky, nedostatku
súdržnosti politík a problematickej úlohy súkromného
sektora. Všetko toto narúša potenciál ODA dosiahnuť
agendu udržateľného rozvoja. Okrem toho je rozvojová
politika čoraz viac prepojená s krátkodobými cieľmi
znižovania migrácie. Antiimigračné prostredie opísané
vyššie bolo pravdepodobne kľúčovým faktorom, ktorý
podnietil vznik nedávnej agendy politiky udržateľného
rozvoja Európskej únie a jej členských štátov. Ide najmä
o záujem Únie o zabezpečenie vonkajších hraníc
a odstránenie alebo aspoň zabránenie šírenia nelegálnej
migrácie mimo Európy, ktoré zdá sa prevažuje ostatné obavy
týkajúce sa ochrany práv migrantov a utečencov a ochranu
rozvojovej spolupráce ako nástroja zameraného výlučne
na odstránenie chudoby. Bolo by to však krátkozraké použiť
európsku rozvojovú spoluprácu ako súčasť širšej stratégie
na zníženie migrácie. Nielenže tento prístup bude mať
pravdepodobne opačný účinok na uvedené ciele, ale existuje
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riziko ohrozenia potenciálnych dlhodobých prínosov
rozvojovej pomoci. Ak si Európa praje zachovať si svoju
globálnu úlohu ako medzinárodný aktér zakladajúci si
na zásadách a hodnotách a zabezpečiť, že oficiálna rozvojová
pomoc bude viesť k významnému zníženiu chudoby, ODA
by mala zostať základom pre európsku vonkajšiu činnosť
a nemala by byť ovplyvnená inými cieľmi zahraničnej
politiky, ktoré vedú k štvrtému zisteniu.

Zistenie č. 4: Integrálny ľudský rozvoj migrantov
a ich ľudskej dôstojnosti je ohrozený z dôvodu iných
protichodných cieľov zahraničných politík EÚ a jej
členských štátov.
Je známe, že EÚ a jej členské štáty sú (v rôznej miere)
nasledujú rôzne ciele zahraničnej politiky, ktoré by mohli
ohroziť ciele rozvoja a obmedziť dosiahnutie udržateľného
rozvoja krajín a ľudí mimo Európy. Tieto odporujúce si
politiky (napr. obchodné, poľnohospodárske, týkajúce
sa klimatickej zmeny, daňových režimov, vojenské
a bezpečnostné, environmentálne a azylové politiky) môžu
ľahko ohroziť a oslabiť pozitívnu úlohu, ktorú zohráva ODA
a všeobecne aj rozvojovú spoluprácu. Navyše, v niektorých
prípadoch tieto politiky a dodatočné postupy (t.j. predaj
zbraní, zaberanie pôdy, zneužívanie prírodných zdrojov
atď.) môže prispieť k zhoršovaniu podmienok – ako veľké
sociálne a ekonomické rozdiely, konflikt, klimatická zmena
– ktoré vedú k nútenej migrácii a vysídľovaniu a môžu
prispieť k vytvoreniu podmienok na rastúci nelegálny pohyb
migrantov do Európy. Je to o to viac znepokojivé vzhľadom
na nedostatočný záväzok Európy rozširovať legálne
spôsoby migrácie, ktorá má s africkými partnermi doposiaľ
rozhorčené vzťahy v súvislosti s migračnou spoluprácou.
V rámci obchodných vzťahov a vzťahov v oblasti migrácie sa
analýza napríklad zameriava na to, či migrácia predstavuje
prínos pre medzinárodný obchod alebo prínos pre krajiny
pôvodu. Odpovede naznačujú, že migrácia prospieva
obchodu a oba tieto faktory sa navzájom dopĺňajú. Zvyčajne
sa sú však krajiny otvorenejšie pre obchod ako pre migrantov.
Ignorovanie zložitého systému podporných a odrádzajúcich
faktorov migrácie a jej vzťahu s obchodnými politikami
– spolu s nedostatočnou súdržnosťou politík – viedlo
k mnohým nežiaducim dôsledkom. Ďalší príklad toho,
ako európske politiky a postupy narúšajú udržateľný rozvoj
mimo Európy sa týka daňového režimu. Existuje celosvetová
nerovnováha v medzinárodných rokovaniach týkajúcich sa
zdaňovania na úkor rozvojových krajín, ktoré často nie sú
schopné vytvoriť zisk z daní vyzbieraných na danom území.
Európsky parlament sa to snaží riešiť tak, že vyzval členské
štáty, aby pri rokovaniach týkajúcich sa daní zabezpečili
spravodlivé zaobchádzanie s rozvojovými krajinami.
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Bezpečnosť a zahraničné politiky sú tie oblasti, ktoré môžu
mať dôležité dôsledky na udržateľný rozvoj v rozvojových
krajinách. Opatrenia zamerané na bezpečnosť financované v
rámci rozvojových nástrojov už boli označené ako potenciálne
problematické, najmä keď výlučne odrážajú priority a záujmy
európskej zahraničnej politiky. Ďalšie rozpory sa týkajú vývozu
zbraní a vojenského materiálu do rozvojových krajín, ktorý môže
zhoršiť alebo predlžovať situácie a podmienky, ktoré nútia ľudí k
vysídľovaniu. Úloha EÚ v boji proti klimatickej zmene je ďalším
protikladom. Klimatickým cieľom EÚ dohodnutým v roku2014 je
do roku 2030 znížiť emisie aspoň o 40 %. Odvtedy sa
na úrovni EÚ schválilo veľké množstvo legislatívnych
opatrení. Okrem toho má EÚ najhoršiu ekologickú stopu
a emisie CO2 na obyvateľa. Napriek tomu, že ide o globálny
fenomén, klimatická zmena neprimerane ovplyvňuje ľudí
v menej rozvinutých krajinách a môže prispievať k zvýšeniu
vysídľovania. Podľa odhadov až 143 miliónov ľudí, z ktorých
väčšina sa nachádza v rozvojových krajinách, môžu byť
do roku 2050 donútení opustiť svoje domovy z dôvodu
postupného zhoršovania životného prostredia. Tieto opatrenia sú
v konečnom dôsledku v rozpore s rozvojovými cieľmi
a ovplyvňujú živobytie a prosperitu celých spoločenstiev ľudí
v rozvojových krajinách – často tým najhorším spôsobom.
Podobné následky sú zaznamenané vo vzťahu k zaberaniu
pôdy a zneužívaniu prírodných zdrojov. Tieto trendy
a výsledné protichodné politiky a opatrenia sú znepokojujúce,
pretože ukazujú absolútnu neúctu k súdržnosti politík
v záujme rozvoja (PCD), pretože nedokážu postaviť človeka
do stredobodu politiky alebo podporovať atmosféru, ktorá
umožňuje posilniť integrálny ľudský rozvoj.
Zatiaľ čo EÚ sa snažila vyriešiť nedostatok súdržnosti politiky
prostredníctvom zavedenia PCD, v interpretácii aj v praxi ostáva
mnoho nezrovnalostí, ktorých výsledkom je neefektívny prevod
na prevádzkovú úroveň. Jednoduchým výsledkom je, že neexistuje
jasný konsenzus medzi inštitucionálnymi zainteresovanými
stranami týkajúci sa záväzku EÚ voči rozvojovým krajinám.
Zo strany EÚ a členských štátov je zjavne potrebné väčšie úsilie
na zabezpečenie, aby politiky neškodili rozvojovým krajinám a
priniesli pozitívny prínos udržateľnému rozvoju. V súvislosti s
tým, že povinnosti EÚ týkajúce sa PCD sú nejasné a PCD sa
niekedy uplatňuje opačne (rozvoj v rámci služby alebo iných
oblastí politiky) a keďže mobilita je obmedzená na bezpečnostnú,
je jasné, že politický faktor zostáva rozhodujúcim faktorom pri
určovaní účinnosti PCD podľa Lisabonskej zmluvy.

4.3. Príležitosti spojené s migráciou a rozvojom v Európe
a v zámorí
Keď sa vrátime k druhému uhlu pohľadu, ktorý Caritas
používa na priblíženie sa migrácii a rozvoju, v nasledujúcej
časti sú uvedené príležitosti, ktoré sa objavili na základe
údajov ako výsledok existujúcich štruktúr, politík a postupov,
ktoré prispievajú k integrálnemu ľudskému rozvoju
a podpore potenciálu rozvoja migrácie v Európe a zámorí.
Existuje mnoho konvencií, politík a nádejných postupov
v krajinách cieľa, ako aj príležitostí, ktoré vzniknú
pri spolupráci viacerých zainteresovaných strán a zapojenia
občianskej spoločnosti, ktoré pre migráciu predstavujú
dôležité príležitosti. Napríklad Agenda 2030, globálna
dohoda o migrácii a urbánna agenda poskytujú
užitočné rámce, prostredníctvom ktorých môžu občianske
spoločnosti obhajovať inkluzívne politiky, a to prepojením
integrácie migrácie s cieľmi udržateľného rozvoja,
vrátane dodržiavania ľudských práv a ľudskej dôstojnosti.
Ďalším dôležitým problémom, ktorý by mal získať väčšiu
pozornosť verejnosti, je zdôraznenie pozitívnych výsledkov
a príležitostí, ktoré súvisia s vysídlením, ako aj inovatívne
súkromné a/alebo spoločenské sponzorské programy.
Navyše, keď tieto programy získavajú prínos z účasti
organizácií občianskej spoločnosti (vrátane Caritas) ako aj
inštitucionálnych partnerov, prispievajú k podporovaniu
bezpečných a zákonných spôsobov na účely ochrany. Ďalším
príkladom všeobecnej príležitosti je budovanie existujúceho
právneho rámca a konvencií na ochranu práv migrantov
a utečencov. Ďalšie príležitosti týkajúce sa migrácie, ktoré
vychádzajú z analýzy, sú tiež úspešné integračné politiky
a postupy v práci, politiky a postupy na podporu sociálneho
začlenenia migrantov, projekty a aktivity, ktoré sa snažia
podporiť interkultúrny dialóg a porozumenie a postupy,
ktoré podporujú účasť migrantov a/alebo organizácií
týkajúcich sa migrantov a diaspóry v sociálnych a politických
záležitostiach. Prínosom pre všetky tieto príležitosti by
mohla byť vyššia verejná viditeľnosť, ktorá by bola dôkazom
pozitívnej spolupráce a úspešné príbehy ako aj osobné
svedectvá.

Čo sa týka externého rozmeru, v publikácii tiež boli
identifikované príležitosti týkajúce sa politiky
a praktické príležitosti, ktoré sa pripisujú podpore
a rozvíjaniu udržateľného rozvoja a zvyšovaniu potenciálu
rozvoja migrácie v krajinách pôvodu. Preto je dôležitý
rámec Agendy 2030, ako aj koherentný politický rámec
a rokovania EÚ-AKT a VFR. Boli identifikované ako kľúčové
rámce pre občiansku spoločnosť a iné zainteresované strany
na obhájenie lepšej kvality a kvantity ODA. Globálny pakt
o migrácii, Globálne partnerstvo migrácie v oblasti zručností
a posilnenie africkej regionálnej mobility boli uznané ako
perspektívne nástroje na posilnenie úlohy migrácie v rozvoji.
Diskutovalo sa tiež o niektorých inovatívnych politikách
a projektoch týkajúcich sa remitencií ako aj zapojenia diaspór
do rozvojovej spolupráce. Na záver to vedie k piatemu
hlavnému zisteniu, ktoré majú mať na zreteli všetci národní
a európski tvorcovia politík pri navrhovaní komplexného
prístupu k akýmkoľvek budúcim dlhodobým migračným
a rozvojovým politikám.
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Zistenie č. 5: Migrácia je prirodzenou súčasťou
života. Je potrebné zabezpečiť príležitosti tak,
aby ľudia neboli nútení migrovať zo zúfalstva,
ale prostredníctvom bezpečných a legálnych
prostriedkov s cieľom dosiahnuť osobné životné
projekty.
Migrácia a mobilita tvoria univerzálnu charakteristiku
ľudstva. Ľudia sa už od počiatku sťahovali – migrovali.
Neočakáva sa, že s tým čoskoro prestanú, práve naopak, v
budúcnosti sa očakáva ešte vyššia mobilita. Migranti sú často
odolní, dokážu sa rozhodovať na základe vlastnej situácie
a finančných prostriedkov – ako riešiť životné situácie a
rozhodnúť sa či, s kým a kedy utiecť a opustiť svoju krajinu.
Ak očakávame, že tento proces dokážeme výrazne zmeniť
prostredníctvom rozvojovej spolupráce, tieto očakávania
sú naivné a pravdepodobne nie sú uskutočniteľné. Bez
ohľadu na snahu vynaloženú na zabránenie, zastavenie alebo
predchádzanie migračnému toku, zúfalí a vynaliezaví ľudia
si nájdu spôsob, ako prekonať prekážky a budú aj naďalej
riskovať svoje životy na nebezpečných cestách. Toto je jeden
z dôvodov, prečo by sa medzinárodná spolupráca mala
zameriavať na umožnenie legálnej mobility pre udržateľný
rozvoj vo všetkých krajinách. Ak sa má vytvoriť zmysluplné
spojenie medzi ODA a migráciou, malo by sa zabezpečiť,
že rozvojová politika prispeje k udržiavaniu migrácie ako
možnosti, nie ako potreby – aby sa dbalo na to, že ako je
uvedené v kapitole 1, rozvoj má z dlhodobého hľadiska
tendenciu znižovať (no nie úplne zastaviť) ekonomicky
motivovanú migráciu. Preto by sme mali skutočne
maximalizovať prínosy medzinárodnej migrácie, mala by sa
podporovať legálna migrácia, aby ľudia s rôznou úrovňou
zručností, vzdelania a ekonomického zázemia dostali šancu
sťahovať sa z krajiny pôvodu do krajiny cieľa bezpečným a
legálnym spôsobom.
Keďže je EÚ z právneho pohľadu viazaná medzinárodnými
povinnosťami v oblasti utečencov a ľudských práv, musí brať
do úvahy negatívne vedľajšie účinky vonkajších politík a
mala by zabezpečiť dodržiavanie ľudských práv a ochranu
potrieb a podporovať udržateľný integrálny ľudský rozvoj v
krajinách cieľa, tranzitu a pôvodu.
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Koniec koncov, kombinácia týchto rôznych rozmerov (t.j.
vnútorných a vonkajších, krajiny cieľa a krajiny pôvodu,
prekážky a príležitosti) je príkladom prepojenia medzi
migráciou a rozvojom – čo sa týka politiky a praxe. Všetky
údaje v tejto publikácii a tieto zistenia celkovo poukazujú
na zložitosť takzvanej spojitosti medzi migráciou
a rozvojom. Z celkového hľadiska je najdôležitejšie
vytvoriť reťazovú reakciu migrácie a rozvoja na základe
nasledujúcich pokynov: 1) migrácia je potenciálna príležitosť
pre udržateľný rozvoj všetkých krajín a spoločenstiev, je
potrebné ju podporiť prostredníctvom opatrení, ktoré
zabezpečia dôstojnosť práva ľudí, ktorí sa pohybujú 2)
rozvojová agenda by sa mala na prvom mieste zaoberať
podporovaním udržateľného rozvoja v Európe a mimo nej
tak, aby bol zaistený prínos pre všetkých a migrácia zostala
možnosťou, nie zúfalou potrebou. Zistenia v tejto publikácii
potvrdzujú, že ak štáty majú správnu štruktúru a právne
príležitosti, mali by stavať na potenciáli migrácie tak,
aby prispievali nielen k integrálnemu ľudskému rozvoju
migrantov a ich rodín, ale aj spoločenstiev a prispievať
aj k udržateľnému rozvoju ich krajín pôvodu, tranzitu a
cieľa.
Okrem týchto hlavných zistení sa v nasledujúcej sekcii
uvádzajú nevyhnutné odporúčania, ktoré sa zameriavajú
na tvorcov politík na úrovni EÚ v Európskej komisii,
Parlamente, Rade, a ak je to potrebné v Rade Európy.

KAPITOLA 5

ODPORÚČANIA
PRE ZAINTERESOVANÉ STRANY
NA ÚROVNI EÚ
V tejto časti sa uvádzajú základné odporúčania, ktoré
sa zameriavajú na tvorcov politík v Európskej komisii,
Európskom parlamente a Rade EÚ a prípadne aj v Rade
Európy.1 Tieto odporúčania dopĺňajú mnohé existujúce
odporúčania, ktoré v posledných rokoch uviedla Caritas2
a iné mimovládne organizácie v súvislosti so zabezpečením
dôstojnosti a práv migrantov, štandardmi ochrany azylu,
účinnosťou pomoci a zásadami udržateľného rozvoja.
Caritas Europa vyzýva lídrov Európskej únie:

• Uprednostňovať migračné a rozvojové politiky, ktoré
vytvárajú prostredie, kde ľudia môžu dosiahnuť svoj plný
potenciál, rozvíjať si svoj životný projekt a celkovo napĺňať
integrálny ľudský rozvoj. Zmeniť negatívnu diskusiu
o migrácii a oponovať zvyšujúcim sa nepriateľským
a škodlivým postojom k migrantom a migrácii.
• Účinne riešiť prekážky uvedené v tejto publikácii, ktoré
obmedzujú prínos a uznanie migrantov v krajinách cieľa
ako aj krajinách pôvodu.
• Podporovať faktory, ktoré umožňujú migrantom plne
sa zapájať do spoločenského života a uznať ich prínos.
Ak to chceme dosiahnuť, je potrebné venovať väčšiu
pozornosť možnostiam, aby sme maximalizovali rozvojový
potenciál migrácie a podporovali integrálny ľudský rozvoj
migrantov v krajinách cieľa ako aj pôvodu.
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1

Odporúčania zamerané na národnú úroveň sú uvedené v 11 štúdiách Spoločný domov na webovej stránke Caritas Europa: https://www.caritas.eu/common-home-series/

2

Pozrite si naše publikácie a postoje týkajúce sa témy, ako napríklad Caritas Europa 2016b; Caritas Europa 2018c; Caritas Europa 2019c.

Caritas tvorcom politík v EÚ odporúča:
Zmeniť negatívnu diskusiu o migrácii a oponovať zvyšujúcim sa
nepriateľským a škodlivým postojom k migrantom a migrácii:
B Prestať spájať migráciu s bezpečnostnými problémami.
Namiesto toho zdôrazniť dôležitú úlohu migrantov
a prínosu migrantov k rozvoju v krajinách pôvodu aj cieľa.
C Bojovať proti nesprávnym informáciám
a dezinformáciám podporovaním výskumu založeného
na dôkazoch a podporovaním objektívnej diskusie
o migrácii a rozvoji zameranej na médiá a širšiu verejnosť.
D Humanizovať migráciu a migrantov prostredníctvom
príbehov a svedectiev, uplatniť prístup zameraný na osoby
a zviditeľniť mnohé prínosy migrantov do krajín cieľa
a pôvodu.
E Zvyšovať povedomie o faktoroch, ktoré prispievajú
k nútenej migrácii, vrátane príčinného dosahu postupov
EÚ a členských štátov a politík krajín pôvodu, ako
dôsledky predaja zbraní, zaberania pôdy, zneužívania
prírodných zdrojov a iné.
F Vykonať výskum založený na dôkazoch a zvyšovať
povedomie prostredníctvom kampaní v celej EÚ týkajúcich
sa príležitostí súvisiacich s migráciou, podporovaním
a uznávaním mnohých prínosov migrantov k ľudskému
integrálnemu rozvoju v krajinách pôvodu a cieľa.
G Podporovať kultúru stretnutí a podporovať pozitívne
diskusie o migrácii.
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Maximalizovať rozvojový potenciál migrácie a podporovať integrálny
ľudský rozvoj v krajinách cieľa:
H Uprednostniť a podporovať práva na rovnaké príležitosti
a na nediskrimináciu, najmä dodržiavaním existujúcich
rámcov rovnosti 3 a finalizovaním rokovania EÚ
o prijatí antidiskriminačnej smernice, ktorá by zakazovala
diskrimináciu na základe veku, zdravotného postihnutia,
regiónu alebo viery a iných charakteristík vo všetkých
oblastiach právomoci EÚ.4
I Vytvoriť štruktúry a postupy, ktoré by umožnili
a podporili plnú a aktívnu účasť spoločenstiev
v spoločnosti, a to najmä umožňovaním začlenenia
do pracovného trhu a prístupu k základným sociálnym
a ekonomickým právam pre všetkých.
J Zabezpečiť prostredie, ktoré podporuje integrálny
ľudský rozvoj, zabezpečuje a podporuje prístup k
ekonomickým, sociálnym a kultúrnym materiálom a
zdrojom pre všetkých, vrátane migrantov.
K0 Prekonať štrukturálne prekážky, ktoré bránia
spoločnostiam prijímať, pretože bez účasti nie je možné
zabezpečiť integráciu:
• Zabezpečiť vysokokvalitné, prístupné a cenovo dostupné
sociálne služby pre všetkých. Brať do úvahy konkrétne
potreby mnohých migrantiek (a ich detí), ktorí môžu čeliť
mnohým rizikám a zraniteľnostiam.
• Investovať do vzdelávania v ranom detstve a starať sa
o rodinnú podporu.
• Zabezpečiť prístup k zamestnaniu pre všetkých a špecificky
sa zamerať na najviac marginalizované.
• Podporovať zvyšovanie kvality pracovných miest, bojovať
proti nerovnosti na pracovnom trhu a vytvoriť politiky
na podporu sociálneho hospodárstva a podporu sociálnych
podnikov a podnikania.
• Zabezpečiť, aby sa migranti aktívne podieľali na svojom
sebaurčení (t.j. uznali svoje schopnosti rozhodnúť sa

3

a konať zatiaľ o sa zapájajú do procesov tvorby politiky,
ktoré ich ovplyvňujú).
L Podporovať štruktúry na zabezpečenie zapojenia
migrantov/diaspór do sociálnych a politických záležitostí.
M Zabezpečiť riadnu, bezpečnú a zodpovednú mobilitu
a podporovať ľudské práva v súlade s Agendou 2030
a cieľmi trvalo udržateľného rozvoja (SDG) a globálnymi
paktmi o migrácii a utečencoch.
N Uplatniť Agendu 2030 a SDG spôsobom umožňujúcim
účasť, inkluzívnym, transparentným a univerzálnym
spôsobom, ktorý podporuje zapojenie všetkých
zainteresovaných strán, najmä občianskej spoločnosti a
migrantov/diaspór.
O Rozširovať bezpečné a legálne cesty do Európy
a prepájať politiku s praxou, zabezpečiť ochranu,
zamestnanie a zlúčenie rodiny. Podporovať presídlenie,
programy humanitárneho prijímania, humanitárne víza,
sponzorstvo spoločenstva, zlúčenie rodiny, poskytnutie
pracovných víz a iných režimov mobilít.
P Zabezpečiť prístup k azylu, čo znamená, že azylové
politiky a priznanie postavenia utečenca v súlade
s Ženevským dohovorom sa dodržiavajú, a právo na azyl
v EÚ je zachované.
Q Zabezpečiť solidaritu a zdieľanie zodpovednosti medzi
členskými štátmi EÚ, aby prijali žiadateľov o azyl
pri rokovaniach o spoločnom európskom azylovom
systéme, najmä v súvislosti s reformou dublinského
nariadenia.
R Podporovať vhodné prostredie pre humanitárnu
pomoc a solidaritu k migrantom a zastaviť zámenu úloh
mimovládnych organizácií a prevádzačov. Odstrániť
obmedzenia priestoru občianskej spoločnosti a predchádzať
porušeniu práv obhajcov ľudských práv, vrátane

Týka sa to smerníc proti diskriminácii na základe rasy, etnického pôvodu, proti diskriminácii v práci, zásad rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami v otázkach zamestnanosti a povolania a rovnosti
zaobchádzania so ženami a s mužmi v prístupe k tovaru a službám.

4

Európsky parlament prijal návrh smernice (COM(2008)462) proti diskriminácii na základe veku, zdravotného postihnutia, sexuálnej orientácie a náboženstva alebo viery mimo pracoviska
(Európska komisia n.d.u.) v roku 2009, ale odvtedy bol návrh zaseknutý v štádiu prvého čítania v Európskej rade. Aktuálne neexistuje antidiskriminačný právny predpis EÚ na ochranu
proti diskriminácii žien na základe rasy a etnickej príslušnosti na pracovnom trhu.
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zastrašujúcich kampaní, vyhrážok a útokov proti nim
alebo iných pokusov o zamedzenie ich práce.
S Uplatniť zásadu „firewall“, vďaka ktorej sa zabezpečí,
že migranti môžu získať prístup k základným službám
a humanitárnej podpore poskytovaným verejnými

inštitúciami alebo organizáciami občianskej spoločnosti
nezávisle od ich administratívneho štatútu a bez toho,
aby sa obávali deportácie. Zabezpečiť, že obete pašovania
a obchodovania majú prístup k spravodlivosti bez toho,
aby sa báli trestného stíhania.

Maximalizovať rozvojový potenciál migrácie, podporovať príležitosti
migrantov, aby boli schopní prispievať k integrálnemu ľudskému rozvoju
a udržateľnému rozvoju v krajinách pôvodu a zabezpečiť, aby medzi
migráciou a rozvojom existoval reťazový mechanizmus.
T Zabezpečiť, aby bolo dodržiavanie ľudských práv
stredobodom všetkých partnerstiev s tretími stranami,
vrátane monitorovania mechanizmov zodpovednosti.
Prepracovať spoluprácu s krajinami, ktoré nedodržiavajú
ľudské práva a nikdy nevracať ľudí späť do krajín, kde im
hrozí týranie alebo smrť.
U Podporovať externé politiky súdržné s udržateľným
rozvojom, ktoré majú alokované dostatočné zdroje
na posilnenie najviac vylúčených osôb. Zabezpečiť,
aby sa európska oficiálna rozvojová pomoc (ODA)
používala len na riešenie základných príčin chudoby
a hybných síl núteného vysídľovania (konflikt, ekologické
katastrofy, prenasledovanie, štrukturálne nerovnosti,
nedostatok dobrej správy vecí verejných atď.) a nevyužíva sa
na účely obmedzovania migračných tokov.
V Zabezpečiť, aby bola ODA alokovaná krajinám
na základe skutočných potrieb prijímateľov a rozvojových
stratégií a nie na základe cieľov zahraničnej politiky EÚ
(najmä čo sa týka vzťahu k trhu, zdaneniu, bezpečnosti,
exportu zbraní, riadeniu a kontrole migrácie atď.)

X Zabezpečiť, aby externé politiky EÚ a jej členských
štátov neškodili rozvojovým krajinám alebo existujúcim
rámcom regionálnej mobility v oblasti globálneho juhu a
prinášali pozitívny prínos udržateľnému rozvoju.
Y Zabezpečiť, aby žiadna podmienenosť týkajúca sa
riadenia migrácie, readmisie a (núteného) návratu nebola
zahrnutá do nových dohôd o spolupráci a ustanovení, ktoré
preberajú členské štáty EÚ a tretie krajiny a regióny
(napr. EÚ-AKT, NDICI).
Z Zabezpečiť rovnaké partnerstvá medzi EÚ a
partnerskými krajinami pri stanovovaní priorít počas
prebiehajúcich rokovaní a budúcich dohôd.
8 Zabezpečiť zapojenie migrantov/diaspór do rozvojovej
spolupráce a medzinárodných partnerstiev.
9 Do roku 2030, zredukovať viac ako 3 % nákladov
na remitencie migrantov a odstrániť koridory remitencií
s nákladom viac ako 5 %, podľa cieľa SDG č. 10.c.

W Vyrovnať sa s nedostatkom súdržnosti politiky
prostredníctvom zriadenia koherencie politiky pre rozvoj
(PCD) a riešiť nezrovnalosti v interpretácii a praxi tak,
aby boli efektívne prevedené na prevádzkovú úroveň.

Vyššie uvedené strany boli vybrané z publikácie Caritas Europa s názvom Náš spoločný domov: migrácia a rozvoj v Európe a mimo nej (Common
Home: Migration and Development in Europe and Beyond). Celá publikácia je v anglickom jazyku vrátane zoznamu všetkých referencií a je
dostupná na webovej stránke Caritas Europa: https://www.caritas.eu/common-home-eu/
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Táto publikácia bola zostavená v rámci projektu
MIND, ktorý získal finančnú podporu od
programu Európskej únie pre vzdelávanie a
zvyšovanie povedomia (DEAR). Informácie, ktoré
sú uvedené v tejto publikácii, nemusia
nevyhnutne odrážať stanovisko alebo názor
Európskej únie.

