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Vzdělávací cíle

K pochopení pojmů uprchlík, migrace a azyl je zapotřebí porozumět několika základním koncepcím. 

Pojem uprchlík se často používá jako obecný termín pro osoby vysídlené v důsledku války, násilí nebo 
pronásledování. 

Existují však různé kategorie vysídlených osob a každá z nich má specifické potřeby. Je důležité porozumět tomu, co 
každá z těchto kategorií přesně znamená, a to pak přispěje k lepšímu pochopení tohoto složitého tématu. 

Následující definice si přečtěte v sestupném pořadí a používejte je pokaždé, když budete při výuce 
hovořit o otázkách týkajících se uprchlíků, azylu a migrace.

Uprchlíci

Uprchlíci jsou lidé, kteří uprchli před válkou, násilím, konfliktem nebo 
pronásledováním, a aby nalezli bezpečí v jiné zemi, překročili alespoň 
jednu mezinárodní hranici. Pokud by se vrátili domů do své země, čelili by 
opět nebezpečí.
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Migranti

Stejně jako uprchlíci jsou migranti lidé, kteří se přemístili do jiné země. 
Důvod, proč se přemístili, je však jiný. Migranti se stěhují do jiné země z 
jiných důvodů, než je válka, násilí, konflikt nebo pronásledování. Migrant se 
může vrátit do své země, aniž by čelil bezprostřednímu nebezpečí.

Žadatelé o azyl

Žadatelé o azyl jsou osoby žádající o mezinárodní ochranu před konflikty a 
pronásledováním. Stejně jako uprchlíci se nacházejí v jiné zemi, musí však 
ještě prokázat, že mají pro útěk ze své země oprávněné důvody. V průběhu 
tohoto řízení úředníci z hostitelské země posoudí, zda je žádost žadatele o 
azyl důvěryhodná a zda bude hostitelskou zemí uznán jako uprchlík nebo 
zda mu bude udělen jiný status ochrany.

Vnitřně vysídlené osoby

Vnitřně vysídlené osoby jsou, podobně jako uprchlíci, osoby, které uprchly 
před válkou, násilím, konfliktem nebo pronásledováním. Vnitřně vysídlené 
osoby však při hledání bezpečí nepřekročily žádnou mezinárodní hranici. 
Nacházejí se stále na území své země, avšak přesídlily do jiné oblasti. 
Stejně jako uprchlíkům jim při návratu domů může hrozit nebezpečí.

Osoby bez státní příslušnosti

Osoby bez státní příslušnosti nemají státní příslušnost žádné země.

Navrátilci

Navrátilci jsou lidé, kteří se vrátili domů poté, co byli vysídleni.
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Na vytvoření tohoto balíčku výukových materiálů se podílely:

Nezletilé osoby bez doprovodu

Děti, které byly odděleny od obou rodičů nebo o které se nestará dospělý, 
který je za péči o ně odpovědný na základě zákona nebo zvyklostí.

UNHCR

UNHCR – Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky – chrání osoby, 
které byly nuceny uprchnout ze svých domovů z důvodu konfliktu a 
pronásledování. UNHCR pracuje ve více než 130 zemích. Chrání miliony 
lidí tím, že jim poskytuje životně důležitou podporu, zasazuje se o základní 
lidská práva a pomáhá jim budovat lepší budoucnost.

UNICEF

UNICEF je zkratka pro Dětský fond OSN. Tato zkratka vychází z prvního 
názvu organizace „United Nations International Children’s Emergency 
Fund“ (Mezinárodní dětský fond neodkladné pomoci OSN). UNICEF 
prosazuje práva a blahobyt všech dětí. Společně se svými partnery pracuje 
ve 190 zemích a územích s cílem převádět závazek v oblasti práv dětí do 
praktických kroků, přičemž zvláštní úsilí je věnováno tomu, aby se pomoc 
dostala k nejvíce zranitelným a vyloučeným dětem.

Evropská unie

EU je partnerství 27 evropských zemí, známých jako členské státy, které 
se rozhodly spojit své síly a společně budovat lepší budoucnost. Země EU 
spolu úzce spolupracují s cílem zlepšit život všech svých obyvatel, přičemž 
respektují jedinečnou kulturu a tradice jednotlivých zemí. EU je domovem 
více než 446 milionů lidí, což odpovídá přibližně 6 % světové populace. 
Občané členských států EU jsou rovněž občany Evropské unie.
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