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Vzdelávacie ciele

Na pochopenie pojmov utečenci, migrácia a azyl treba najprv objasniť niekoľko základných okolností.

Slovo utečenec sa často používa ako všeobecné označenie ľudí vysídlených v dôsledku vojny, násilia alebo 
prenasledovania.

Existujú však rôzne kategórie vysídlených ľudí, pričom každá z nich má špecifické potreby. Pri skúmaní tejto zložitej 
témy je dôležité vedieť, čo presne tieto kategórie znamenajú.

Prečítajte si ďalej uvedené definície v zostupnom poradí zhora nadol a použite ich vždy, keď budete pri 
výučbe diskutovať o téme utečencov, azylu a migrácie.

Utečenci

Utečenci sú osoby, ktoré utiekli pred vojnou, násilím, konfliktmi alebo 
prenasledovaním a prekročili najmenej jednu medzinárodnú hranicu s 
cieľom nájsť bezpečie v inej krajine. Ak by sa utečenci vrátili domov do 
svojej krajiny, znovu by boli ohrození.
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Migranti

Podobne ako utečenci, aj migranti sú osoby, ktoré sa presťahovali do 
inej krajiny. Dôvod ich presťahovania sa je však odlišný. Migranti sa 
presťahovali do inej krajiny z iných dôvodov než sú vojna, násilie, konflikt 
alebo prenasledovanie. Migrant by sa do svojej krajiny mohol vrátiť bez 
toho, aby čelil bezprostrednému nebezpečenstvu.

Žiadatelia o azyl

Ide o ľudí, ktorí žiadajú o medzinárodnú ochranu pred vojnou alebo 
prenasledovaním. Podobne ako utečenci sa aj oni nachádzajú v inej krajine, 
ale musia dokázať, že na útek zo svojej krajiny mali oprávnené dôvody. 
Počas tohto konania úradníci hostiteľskej krajiny posúdia, či je žiadosť 
žiadateľa o azyl dôveryhodná a či mu hostiteľská krajina prizná alebo 
neprizná postavenie utečenca alebo mu udelí iný chránený status.

Vnútorne vysídlená osoba

Podobne ako utečenci, aj vnútorne vysídlené osoby sú ľudia, ktorí 
utiekli pred vojnou, násilím, konfliktom alebo prenasledovaním. 
Vnútorne vysídlené osoby však pri hľadaní bezpečia neprekročili žiadnu 
medzinárodnú hranicu. Stále sa nachádzajú vo svojej vlastnej krajine, 
ale presunuli sa do inej oblasti. Podobne ako utečenci, aj oni môžu byť v 
prípade návratu domov vystavení riziku.

Osoby bez štátnej príslušnosti

Osoby bez štátnej príslušnosti nemajú priznané štátne občianstvo žiadnej 
krajiny.

Navrátilci

Navrátilci sú osoby, ktoré sa po vysídlení vrátili domov.
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Na vytvorení tohto súboru učebných materiálov sa podieľali: 

Maloleté osoby bez sprievodu

Deti, ktoré sú oddelené od oboch rodičov alebo o ktoré sa dospelá osoba, 
ktorá je za ne podľa zákona alebo zvyklosti zodpovedná, nestará

UNHCR

UNHCR, čiže Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov, chráni ľudí, ktorí 
boli nútení utiecť o svojich domovov z dôvodu konfliktu a prenasledovania. 
UNHCR pôsobí vo viac ako 130 krajinách, pričom chráni milióny ľudí tým, 
že im poskytuje životne dôležitú podporu, zasadzuje sa za dodržiavanie 
základných ľudských práv a pomáha im budovať lepšiu budúcnosť.

UNICEF

Je skratka pre Detský fond OSN. Prvým názvom tejto organizácie bol 
„Medzinárodný detský fond OSN pre pomoc v núdzi“, od tohto názvu bola 
táto skratka odvodená. UNICEF podporuje práva a kvalitu života každého 
dieťaťa. Spolu s našimi partnermi pracujeme v celkovo 190 krajinách 
a oblastiach, kde sa premieňame odhodlanie chrániť práva detí na 
praktické opatrenia, s osobitným úsilím pomôcť najzraniteľnejším a najviac 
vylúčeným deťom.

Európska únia

EÚ je partnerstvo medzi 27 európskymi krajinami, známymi ako členské 
štáty, ktoré sa rozhodli spojiť sily a spoločne vybudovať lepšiu budúcnosť. 
Krajiny EÚ spolu úzko spolupracujú s cieľom zlepšiť životy všetkých svojich 
občanov, pričom navzájom rešpektujú svoje jedinečné kultúry a jedinečné 
tradície. EÚ je domovom pre viac ako 446 miliónov ľudí, čo zodpovedá 
približne 6 % svetovej populácie. Občania členských štátov EÚ sú zároveň 
občanmi Európskej únie.
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