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The European Commission's support for the production of this publication does not
constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the
Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information
contained therein.
Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не
представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на
авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която
може да бъде използвана за информацията,
Podpora tvorby této publikace Evropskou komisí nepředstavuje schválení obsahu, které
odráží pouze názory autorů, a Komise nemůže být odpovědná za jakékoli použití informací
obsažených v této publikaci.
El apoyo de la Comisión europea para la producción de esta publicación no constituye una
aprobación del contenido, el cual refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión
no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en la misma.
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης
δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις
των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που μπορεί να περιέχονται σε αυτήν
Il sostegno della Commissione europea alla produzione di questa pubblicazione non costituisce
un'approvazione del contenuto, che riflette esclusivamente il punto di vista degli autori, e la
Commissione non può̀ essere ritenuta responsabile per l'uso che può̀ essere fatto delle
informazioni ivi contenute.
Avrupa Komisyonu'nun bu yayının üretimine verdiği destek, sadece yazarların görüşlerini
yansıtmakta olup içeriğin onaylandığı anlamına gelmez ve Komisyon burada yer alan
bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından sorumlu tutulamaz.
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PREAMBLE
PŘEDMLUVA
Strany, které mají v úmyslu použít tuto chartu,
vzhledem k cíli této charty jakožto služby – cestovní mapy pro uprchlíky, která slouží k jejich
začlenění do cílové země/společnosti;
vzhledem k tomu, že tato charta je celoevropská s přihlédnutím k základním univerzálním
pojmům a hodnotám (sociální změna, sociální rozvoj, sociální soudržnost, sociální spravedlnost,
lidská práva, zmocnění, rovnost), které jsou rovněž zahrnuty v mezinárodních dokumentech,
jako je Všeobecná deklarace OSN lidských práv (1948) a Evropská sociální charta (1965);
majíce na paměti, že užívání sociálních práv uvedených v každé z výše uvedených hlav by mělo
být zajištěno bez diskriminace na základě rasy, barvy pleti, pohlaví, sexuální orientace,
náboženství, politického názoru, národnostní extrakce nebo sociálního původu;
jsou odhodlány vyvinout veškeré společné úsilí ke zlepšení životní úrovně nově příchozích a
podpořit sociální spokojenost a sociální harmonii uprchlíků prostřednictvím vhodných institucí a
akcí.
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Všechny strany by se měly dohodnout na následujících hodnotách:

Část I
1

Sociální změna

2

Sociální rozvoj

3

Sociální soudržnost

4

Sociální spravedlnost

5

Lidská práva

6

Zplnomocnění

7

Rovnost

Všechny strany by měly respektovat tyto priority:
Část II
1

Občanství

2

Bydlení

3

Zdravotní péče

4

Vzdělávání

5

Zaměstnání

6

Sociální harmonie
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INTRODUCTION
ÚVOD
Tato charta je komplexním průvodcem pro místní orgány, poskytovatele vzdělávání dospělých a
další související instituce (jako jsou nevládní organizace) pracující s uprchlíky, včetně informací o
společných hodnotách (sociální změny, sociální rozvoj, sociální soudržnost, sociální
spravedlnost, lidská práva, posílení postavení, rovnost) a společných tématech (občanství,
bydlení, vzdělávání, zdravotní péče, sociální harmonie, zaměstnanost) v celé Evropě.
Existuje mnoho výzkumů v otázkách migrace, které mnoho zemí provádí různé harmonizační
studie. Zdá se však, že žádná země není schopna určit a posunout se ze společného hlediska.
Cílem této charty je zabránit asimilaci uprchlíků. Slouží jako ochrana obou stran (uprchlíků a
hostitelské společnosti), pokud se jedná o práva a povinnosti.
Tato charta je rozdělena do dvou částí (A) Hodnoty, (B) Priority. První část obsahuje následující
tituly: sociální změny, sociální rozvoj, sociální soudržnost, sociální spravedlnost, lidská práva,
posílení postavení, rovnost. Druhá část naopak zahrnuje následující tituly: občanství, bydlení,
zdravotní péče, vzdělání, zaměstnání, sociální harmonie.
Tato charta je určena vládám, místním orgánům, nevládním organizacím, poskytovatelům
vzdělávání dospělým, uprchlíkům, sociálním pracovníkům, odborníkům, zúčastněným stranám
atd. Tato charta je k dispozici v 11 jazycích (v angličtině, turečtině, řečtině, bulharštině, češtině,
španělštině, italštině, arabštině, perštině, ruštině a francouzštině) v PDF na webových stránkách
projektu: www.coresproject.net
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1.
1.HODNOTY

VALUES
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Sociální Změna

Sociální spravedlnost

Sociální Rozvoj

Lidská práva

Rovnost

Sociální Soudržnost

Zplnomocnění
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1.1.
1.1.

SOCIÁLNÍ ZMĚNA

SOCIAL CHANGE
Je nemožné myslet na skupinu lidí beze změny v moderním světě. Jsme v procesu, kdy jediná
věc, která se nemění, je změna. Dnes jsou sociální změny nejvýznamnější z těchto změn. Sociální
změna je velmi složitý a dynamický jev založený na populaci, technologiích, přírodních zdrojích,
politice, ekonomice a podobných faktorech a jejich vzájemném působení. Sociální změna je
změna, která nastává v různých dobách, tvarech, směrech a rozměrech hlavních prvků, díky nimž
má společnost obecným smysl. Co však umožňuje skutečnou změnu, jsou rozdíly, ke kterým
dochází v prvcích, jako je kultura, náboženství, jazyk, ekonomika a technologie, které tvoří
sociální strukturu [1].
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Strany přijímají jako cíl své politiky, které mají být uskutečňovány všemi vhodnými prostředky,
dosažením podmínek, které mohou být účinně realizovány následujícími principy:

• Všechny strany by si měly být vědomy toho, že nově příchozí (žadatelé o azyl, uprchlíci a
migranti) přinášejí na svá nová místa nejen svá těla, ale také své sociální, kulturní, náboženské
a politické názory a hodnoty.

• Kombinace hodnot nově příchozích s hodnotami hostitelské společnosti může vést k náhlému
odmítnutí, vzdálenému přechodnému období nebo mírnějšímu přivítání a složení.

• Tato negativní nebo pozitivní kombinace, která se nazývá "sociální změna", vyžaduje čas.
• Obyvatelé a nově příchozí by měli akceptovat, přijmout a udržovat obě hodnoty
• Mělo by se mít za to, že sociální změny mohou být diskriminační, výlučné a prohibitivní.
• Všechny strany by měly zajistit proces sjednocení, naplnění a rozvoje.
• Všechny strany by měly brát v úvahu, že sociální změna je prvkem pokroku a rozvoje.
• Neschopnost přijmout předpoklady sociální změny může vést k tomu, že se všechny strany
vzájemně obviňují.

• Všechny strany by měly být informovány o tom, co je sociální změna a jak k ní dochází, a měla
by být odpovídajícím způsobem přijata opatření jak pro obyvatele, tak pro nově příchozí.

8
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1.2.
SOCIÁLNÍ ROZVOJ

SOCIAL DEVELOPMENT
Sociální rozvoj lze definovat jako vzestup sociální a kulturní úrovně spolu s ekonomickým
rozvojem a růstem ve společnosti. Vezmeme-li v úvahu, pokud jde o sociální a lidské vztahy,
sociální rozvoj může být definován jako proces osvojování si chování a přístupů, které jsou
nezbytné pro přizpůsobení se zásadám a hodnotám společnosti a univerzální kultury, v nichž
jednotlivci navazují sociální vztahy s jednotlivci kolem sebe. Sociální rozvoj je o zlepšení
blahobytu každého jednotlivce ve společnosti, aby mohl plně využít svůj potenciál. Úspěch
společnosti souvisí s blahobytem každého občana.
Pro zajištění sociálního rozvoje v zemi nebo společnosti je důležité splnit některé prvky
(ekonomický růst, kvantitativní a kvalitativní rozvoj střední třídy a sociální integrace [funkční
integrace a duchovní integrace]). Když v této studii hodnotíme, prvky (hodnoty), u nichž se
očekává, že budou existovat v zemi nebo ve společnosti, kde se uprchlíci nacházejí, jsou téměř
stejné.
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Podle tohoto:

• Především se očekává, že všechny strany si budou vědomy skutečnosti, že každý vývoj nebo
inovace přináší změnu v životě.

• Politici a správci v zemích, kde se uprchlíci nacházejí, by si měli uvědomit, že uprchlíci jsou
základním prvkem sociálního rozvoje.

• V historii světa umožnily inovace a rozdíly, které přinesly migrace, pokrok a rozvoj. Součástí
tohoto pokroku a procesu rozvoje je také sociální změna.

• Všechny strany proto musí uznat, že horizontální ekonomický rozvoj je nezbytný pro sociální
změnu.

• Očekává se, že ekonomický příjem bude rozdělen rovnoměrně a spravedlivě.
• Všechny strany by měly akceptovat, že sociální integrace je nezbytnou podmínkou sociálního
rozvoje.

• Sociální integrace se skládá ze dvou různých prvků: funkční a duchovní integrace. Všechny
strany musí být funkční a musí být duchovně jednotní ve společných emocích.

• Všechny strany musí být funkční a musí být duchovně jednotné ve společných emocích.
• Bez účasti všech stran není možné dosáhnout sociálního rozvoje

10
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SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST

1.3.

Sociální soudržnost se dnes jeví jako koncept politiky a sociologie, který zdůrazňuje interakci mezi
novými příchozími (migranty, žadateli o azyl, uprchlíky) a obyvateli. Sociální soudržnost však obecně
zahrnuje odstranění diskriminace a vyloučení mezi všemi členy společnosti, vytváření pocitu
sounáležitosti a důvěry mezi všemi členy společnosti. Některé prvky sociální struktury jsou velmi
důležitými ukazateli sociální soudržnosti. V souladu s tím a) sociální propojenost; b sociální vztahy; a
c) pochopení společného přínosu odhaluje důležitá zjištění pro stupeň "společného soužití" v zemi
nebo komunitě. Zdá se, že země a společnosti s vysokou sociální soudržností také nemají žádnou
polarizaci, nízkou míru konfliktů, vysokou míru soužití a sociální důvěru. Tyto ukazatele se objevují
poskytnutím některých základních hodnot.
Sociální soudržnost, kterou se zabývá tato charta, je jednou z těchto hodnot. Sociální soudržnost
bude možná pouze díky dobrému pochopení toho, co tato hodnota znamená. Podle tohoto;
a. Sociální soudržnosti nelze dosáhnout bez účasti a ochoty všech stran.
b. Je velmi důležité, aby se všechny strany sešly bez předsudků a nezávisle na jakýchkoli zájmech či
výsadách jednotlivců, skupin a komunit.
c. Mělo by být připuštěno, že všechny strany jsou stejně důležité a nezbytné.
d. Je velmi důležité, aby se všechny strany sešly bez předsudků a nezávisle na jakýchkoli zájmech či
výsadách jednotlivců, skupin a komunit. Je důležité zajistit rovné využívání vzdělávání, zdraví, jídla,
oblékání, zaměstnanosti a bydlení.
e. Sociální propojení je nezbytné pro sociální soudržnost a zahrňuje pocit sounáležitosti, důvěru v
instituce a smysl pro spravedlnost.
f. Sociální vztahy jsou nezbytné pro sociální soudržnost a zahrnují silné sociální sítě, důvěru lidí a
definování nebo přijímání pluralismu.
g. Pochopení společného prospěchu je nezbytné pro sociální soudržnost a zahrnuje občanskou
účast, dodržování sociálně-kulturních pravidel a pochopení solidarity.
h. Struktura, která bude vytvořena na základě sociální soudržnosti, by měla být zaměřena jako
demokratická, koexistující kultura, ekonomicky dynamická a měla by mít vysoký pocit sociální
důvěry.

SOCIAL COHESION

11
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1.4.
SOCIÁLNÍ SPRAVEDLNOST

SOCIAL JUSTICE
Sociální spravedlnost je koncept formovaný na spravedlnost. V dnešní postmoderní společnosti
se pojem spravedlnosti konfrontuje s lidmi v mnoha oblastech společenského života. Jedním z
nejdůležitějších pojmů, které formují koncepční rámec a existenci spravedlnosti, je rovnost. Za
prvé, členové společnosti (nově příchozí nebo obyvatelé) si musí být ve všech ohledech rovni. V
tomto bodě vstupuje do hry koncept sociální spravedlnosti. Sociální spravedlnost je koncept,
který vyjadřuje tuto rovnost právě v sociálním a komunitním životě. Ve věku globalizace a
přistěhovalectví, kdy jsou pohyby lidí tak koncentrované a diferencované, je sociální
spravedlnost mezi obyvateli a nově příchozími důležitou agendou na národní i mezinárodní
scéně. Nicméně, počínaje některými základními hodnotami posílí smysl pro rovnost mezi lidmi a
usnadní harmonii lidí.
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Za tímto účelem je důležité věnovat pozornost následujícím bodům;
a) Je velmi důležité, aby vlády v tomto ohledu jednaly na ústavním základě a byly transparentní
na základě rovnosti. Tento postoj zajistí důvěru veřejnosti, zejména obyvatel (občanů).
b) Rozdíly mezi jednotlivci, jako jsou rasy, barvy, přesvědčení a kultury členů komunity by
neměly být destruktivní a odlišující se. Přijetí těchto rozdílů je zásadní.
c) Od všech stran se očekává, že se navzájem uznají a budou respektovat svou existenci.
d) Od všech stran se očekává, že budou respektovat práva ostatních stran. Každý člověk má
nezcizitelná práva, a tudíž i odpovědnost; to také znamená reciproční práva a povinnosti.
e) Všechny strany tvrdí, že rozdíly jsou ve skutečnosti zdrojem změn a rozvoje; proto by mělo
být připuštěno, že spolupráce a rovné sdílení jsou nezbytné pro rozvoj a změnu.
f) Důležité je, že ve společnosti existuje spravedlivé rozdělení prosperity.
g) Existují čtyři vzájemně související zásady sociální spravedlnosti, jako je rovnost, přístup,
účast a práva;
- Rovnost znamená zajistit spravedlivé rozdělení dostupných zdrojů ve společnosti,
- Přístup znamená zajistit všem lidem přístup ke zboží a službám bez ohledu na věk, pohlaví,
etnickou příslušnost atd.
- Účast znamená umožnit lidem podílet se na rozhodnutích, která ovlivňují jejich životy.
- Práva znamenají chránit individuální svobody informací o okolnostech a rozhodnutích,
která se jich dotýkají, a odvolat se proti rozhodnutím, které jsou vůči lidem nespravedlivé [2].

14
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1.5.

LIDSKÁ PRÁVA

HUMAN RIGHTS
Otázky, jako jaká jsou lidská práva, co by mělo být a tak dále, patří mezi otázky, které byly
hledány po stovky let. O lidských právech lze definovat různé definice. Obecně přijímaná definice
je však definována jako "základní práva a svobody, které mají všichni lidé kvůli tomu, že jsou
lidmi". Lidská práva představují řadu zvláštních práv, která jsou vlastnictvím lidstva a jejichž
cílem je přímá ochrana lidské důstojnosti. Podle OSN lidská práva zahrnují také právo na život a
svobodu, osvobození od otroctví a mučení, svobodu přesvědčení a projevu, právo na práci a
vzdělání a mnoho dalších. Každý má právo na tato práva bez diskriminace [3]. Je důležité mít
některé základní hodnoty, aby bylo možné rovnoměrně stanovit lidská práva mezi obyvateli a
nově příchozími. Tato základní práva jsou založena na sdílených hodnotách, jako je důstojnost,
férovost/spravedlnost, rovnost, respekt a nezávislost/svoboda.
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Tyto hodnoty jsou definovány a chráněny zákonem [4].
a) Důstojnost je úcta, kterou člověk má ke své vlastní existenci, ke své vlastní osobnosti. Je to
vnitřní hodnota, která činí lidi lidmi. V této listině je důstojnost považována za vzájemnou.
b) Férovost/spravedlnost může odkazovat k rovnosti, což znamená právní zásadu, která
umožňuje při uplatňování spravedlnosti používat diskrétnost a spravedlnost. Spravedlnost
by měla být ve společnosti brána v úvahu spolu se sociální spravedlností, rovností a
solidaritou.
c) Pokud jde o lidská práva, existují různé typy rovnosti, jako jsou politické, sociální, právní,
přírodní a ekonomické. Je nezbytné zajistit všechny tyto oblasti rovnosti pro všechny lidi
(nově příchozí nebo rezidenty).
d) Respekt jsou slova a způsob chování, které lidem ukazují, že je o ně pečováno a je si jich
váženo. Respekt je hodnota myšlenek, přesvědčení, uctívání, zvyků, tradic a životního stylu
lidí. Respekt je setkat se s těmito lidmi s porozuměním být opatrný, pozorný a rozvážný.
e) Svoboda je nepostradatelnou hodnotou, která je základem lidských práv. Svoboda je zde
nezcizitelné právo na svobodu, které mají ze své podstaty všichni lidé (nově příchozí nebo
obyvatelé).
f) Lidská práva patří všem lidem.
g) Lidská práva nelze odejmout.
h) Lidská práva jsou na sobě navzájem závislá.
i) S lidskými právy nelze zacházet izolovaně.
j) Lidská práva by měla být dodržována, aniž by byla dotčena [5].
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1.6.

ZPLNOMOCNĚNÍ

EMPOWERMENT
Zplnomocnění je pojem, se kterým jsme se v posledních letech setkali ve společenských vědách,
zejména od šedesátých let. Začal se používat v oborech a profesích, jako je vzdělávání,
psychologie a sociální práce. Zplnomocnění v podstatě znamená, že lidé, rodiny, skupiny,
organizace nebo společnosti zasahují do svého života a rozvíjejí kontrolu. Zplnomocnění
považuje lidi za aktivní a participativní jedince s potenciální mocí. Zplnomocnění je proces, kdy je
silnější a odhodlanější kontrolovat svůj život a nárokovat si svá práva.
V tomto procesu je důležité vyvíjet úsilí o posílení postavení jak pro nově příchozí, tak pro
obyvatele. Je důležité posílit zde všechny strany. Posilující hodnota ve skutečnosti nenabízí
jednostrannou perspektivu. Vzhledem k ostatním dosud vyjádřeným hodnotám se očekává, že
bude posílena, pokud jde o požadování práv osoby.
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Za tímto účelem je důležité věnovat pozornost některým bodům. Jako;
a. Každý jednotlivec, skupina, rodina a společnost mají určité silné stránky.
Zplnomocnění uznává, že každý člověk, rodina, skupina nebo komunita má zdroje,
majetek, moudrost, znalosti a důstojnost. Uznává také, že mají potenciál změnit svůj život
a předpovídají, že mají životní zkušenosti.
b. Věci, jako je trauma, zneužívání a nemoci, kterým lidé čelí, mohou být škodlivé; poskytují
však také příležitost vypořádat se s výzvami.
Negativní zkušenosti se mohou stát příležitostí pro jednotlivce, rodinu nebo komunitu.
Nepříznivé podmínky a utrpení mohou vést k novým zkušenostem. Zmocnění může
nabídnout flexibilitu pro lidi, kteří se často potýkají s problémy, jak se zbavit problémů.
Lidé tedy souhlasí s tím, že se musí naučit své vlastní strategie, aby překonali nepřízeň
osudu.
c. Faktem je, že jednotlivci, skupiny a komunity jsou otevřeni růstu a rozvoji. Na této hodnotě
by měl být založen základní přístup při organizování a udržování vztahu mezi nově
příchozím a rezidentem. Důležité je identifikovat místa, kde jsou jednotlivci, skupiny a
komunity otevřeni růstu a rozvoji.
d. Podle filozofie zplnomocnění lze nejlepší služby poskytovat díky spolupráci s lidmi, takže
nejlepšího pokroku lze dosáhnout také spoluprací s lidmi. Proto je důležité zacházet s lidmi
s touto hodnotou.
e. Každé prostředí je plné zdrojů.
Existují jednotlivci, rodiny, skupiny, sdružení a instituce, které chtějí pomáhat ostatním v
každém prostředí. Když dostanou příležitost, mohou přispět všemi druhy znalostí, talentu,
majetku a zdrojů. Tato synergie a moc by měly být použity ve vztahu a fungování mezi nově
příchozími a obyvateli.
f. Solidarita, péče a vztahy jsou velmi důležitými hodnotami společenského života. Má
sjednocující rys lidí.
Zvyšování a ochrana lidského blahobytu je v podstatě o péči. Posílení veřejné sféry lze
dosáhnout posílením sociálních vztahů v rodině, sousedství, společnosti, kultuře a zemi.
Očekává se, že všechny strany budou v tomto povědomí a úsilí.
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1.7.

ROVNOST

EQUALITY
Rovnost v nejkratší a jednodušší formě znamená neexistenci diskriminace mezi lidmi, pokud jde
o sociální a politická práva, tak, že jsou si všichni rovni. Rovnost je úsudek hodnoty. Očekává se,
že všichni jednotlivci v sociální struktuře budou přijati stejně bez ohledu na jakoukoli vlastnost. I
když se otázka rovnosti objevila a rozšířila po francouzské revoluci v politickém a
administrativním smyslu, je stále velmi důležitou otázkou s nedostatkem po tisíce let. Zejména
pokud jde o studie a postupy v oblasti migrace ve 21. století, otázka rovnosti by měla být na velmi
ústředním místě. Skutečnost, že je do této studie zahrnuta jako základní hodnota, je způsobena
právě touto pozicí. Rovnost ukládá některé základní povinnosti všem zúčastněným stranám v
komunitě, zejména manažerům. Skutečnost, že je do této studie zahrnuta jako základní hodnota,
je způsobena právě touto pozicí. Rovnost neznamená absolutní rovnost.
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Přijímá přítomnost některých přirozených podobností.
a)
b)
c)
d)

Rovnost neznamená absolutní rovnost. Přijímá přítomnost některých přirozených odlišností.
Rovnost předpokládá přiznání a záruku rovných práv a svobod všem lidem.
Rovnost vyvozuje systém rovných a přiměřených příležitostí pro všechny lidi ve společnosti.
Rovnost podporuje spravedlivé a dostatečné rozdělení bohatství a zdrojů. Zaměřuje se na
minimální možnou propast mezi bohatými a chudými.
e) Rovnost přijímá zásadu ochranné diskriminace za pomoc slabším vrstvám společnosti [6].
Očekává se, že všichni, kteří by měli přijmout hodnotu rovnosti, budou jednat v souladu s těmito
hodnotami a přijmou hodnoty, jako jsou sociální změny, sociální rozvoj, sociální soudržnost,
sociální spravedlnost, lidská práva, posílení postavení, které je zde uvedeno.
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2.1.

OBčANSTVí

CITIZENSHIP
Historičnost konceptu moderního občanství, který dnes popisujeme jako nejjednodušší formu
příslušnosti k zemi nebo vlasti, demokratickou účast a spravedlivý přístup k veřejným právům, se
nezakládá na velmi staré historii. Je třeba pozorovat, že pojem občanství se stal společným s
šířením národních států jako základní formy politického systému, a moderní život, který začal s
průmyslovou revolucí, je realizován účastí mas, které se ve městě stupňují a jejichž úroveň
vzdělání se neustále zvyšuje, spolu se zaměstnaností v průmyslu a pak v sektoru služeb, stejně
jako v politických procesech Dnes je občanství chápáno především jako příležitost a povinnost
účastnit se současné demokratické společnosti. Tato práva a povinnosti zahrnují výsady, jako je
hlasování, účast v různých jednotkách v komunitě, vojenská služba, zdanění a služba podobným
způsobem, stejně jako práva a povinnosti, jako je dodržování zákona. To vše znamená spojit se se
základními prvky politického systému, jehož je jednotlivec členem, což je totožné s občanstvím. V
globální realitě 21. století, kterou nazýváme věkem globalizace nebo imigrace, je však jak
koncept národního státu, tak koncept klasického občanství nějakým způsobem ohrožen novou
geopolitikou a paradoxně se vracejí, aby měli určitou důležitost. Zatímco chápání globálního
státu získalo význam namísto národního státu; také globální občanství koncepce získává význam
namísto klasického občanství [7]. V této studii je pojem občanství řešen z této souvislosti.
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Proto při zajišťování adaptace nově příchozích uprchlíků na obyvatele;

a) Především se očekává, že bude přijata myšlenka globálního občanství. Pod pojmem globální
občanství se rozumí to, že lidé se aktivně účastní ve společnostech, které jsou členy a žijí v
sociální harmonii s ostatními, aby svět nebo společnost byly rovnější, spravedlivější a
udržitelnější.
b) Je třeba legálně poskytnout občanská práva, která by pokryla všechny cizince nebo nově
příchozí. Zde se rozumí to, že země ve svých vnitřních politikách uplatňují oddělené
občanské praktiky pro migranty a uprchlíky.
c) Kromě toho se očekává pozitivní diskriminace uprchlíků žádajících o občanství. V této
souvislosti mohou být jazykové znalosti očekávané od přistěhovalců nebo obecná úroveň
kulturních znalostí země nižší. Doporučuje se také nabídnout migrantům možnost
absolvovat jazykové kurzy s mnohem menšími omezeními.
d) Doporučuje se, aby bylo občanské právo nabízené uprchlíkům poskytováno s ohledem na
inkluzivnější a dlouhodobější účinky.
e) Doporučuje se také zjednodušení byrokratických postupů. V tomto okamžiku je velmi
důležité plánovat stejná práva a postupy s místní komunitou.
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2.2.

BYDLENÍ

HOUSING
Bydlení je hlavním prioritním bodem programu jednání nejen pro uprchlíky, ale pro všechny
osoby zapojené do migračních hnutí. Myšlenka, kde, jak a za jakých podmínek zůstat na nově
příchozím místě, je nejvážnějším tématem od prvního okamžiku, kdy se jednotlivci účastní
migračních pohybů. Mít přístřeší (jako přístav) v místě příjezdu je nejpotřebnější věc. Bydlení je
dnes jednou z nejproblematičtějších oblastí, zejména v zemích, které přijímají nebo hostí
žadatele o azyl a uprchlíky. V právních předpisech o migraci v mnoha zemích existuje obrovská
mezera, pokud jde o právo uprchlíků na bydlení. Aby však bylo možné vybudovat zdravý a
dlouhodobý vztah mezi rezidentem a nově příchozím, je velmi důležité, aby všichni jednotlivci žili
ve společných obytných prostorách se slušnou životní úrovní. Tato otázka je obzvláště důležitá
pro realizaci ideálu společného soužití, vyjádřeného různými definicemi, jako je integrace,
adaptace, přijetí, sociální harmonie nebo sociální soudržnost. Očekává se, že příležitosti k
poskytnutí uprchlíkům v oblasti bydlení budou mít určité rysy.
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Podle tohoto;
a) Drtivá většina uprchlíků zůstává v parcích, zahradách, na bohoslužbách nebo v ulicích,
dokud nenajdou trvalé místo. Od orgánů se proto očekává, že poskytnou místa, kde mohou
uprchlíci pobývat, alespoň dočasně, dokud nebude nalezeno trvalé místo.
b) Je velmi důležité, aby tato místa byla vhodná pro lidská práva a důstojnost.
c) Na těchto místech by měly být poskytovány základní infrastruktury a/nebo nadstavbové
služby, jako je elektřina, voda, kanalizace, vytápění a komunikace.
d) Je důležité, aby existovala vhodná místa pro uprchlíky, kteří chtějí pobývat jako rodina, a pro
uprchlíky, kteří chtějí žít individuálně.
e) Zvláštní pozornost by měla být věnována zajištění toho, aby děti nebyly ve stejném prostředí
jako různí dospělí, kromě jejich rodin.
f) Doporučuje se, aby děti byly zahrnuty do vzdělávacích aktivit v blízkých oblastech, kde jsou
možnosti ubytování.
g) V těchto prostředích, kde jsou dočasně ubytovány jiné dospělé osoby, je důležité, aby se
účastnili různých činností a podporovali je psychosociálně.
h) Kromě těchto možností dočasného ubytování se očekává, že uprchlíci budou směrováni na
místa, kde mohou být trvale usazeni úřady.
i) Poskytování přístupu k podobné infrastruktuře a nadstavbovým zařízením uvedeným výše
má v těchto trvalých sídlech velký význam.
j) Pokud je to požadováno nebo považováno za nezbytné, očekává se od uprchlíků, že budou
poskytovat dočasnou a pravidelnou ekonomickou podporu.
k) Je třeba vzít v úvahu, že cesta k sociální harmonii nebo sociální soudržnosti úzce souvisí s
rovnými možnostmi bydlení ve všech studiích provedených a plánovaných pro bydlení.
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2.3.

ZDRAVOTNí PEčE

HEALTHCARE
Právo na přístup ke zdravotnickým službám je základní službou sociální politiky, kterou jsou
země povinny poskytovat svým občanům po celém světě. Tato povinnost je zaručena v rámci
právních předpisů zemí. Občan země tak může mít přístup ke zdravotnickým službám, které
potřebuje na ústavním základě. Skutečný problém se však týká práv jednotlivců, kteří jsou
občany jiné země, na přístup ke zdravotní péči, zatímco jsou v jiné zemi z různých důvodů. Různé
mezinárodní dokumenty, jako je Všeobecná deklarace lidských práv Organizace spojených
národů a Evropská sociální charta, zdůrazňují práva lidí na zdraví. Tato práva jsou navíc přijímána
jako platná pro celé lidstvo, nejen pro občany těchto zemí. Země také podepisují smlouvy týkající
se těchto nápadů nebo myšlenek. Pokud však jde o provádění, je zřejmé, že země nejprve
zdůrazňují koncept občanství. Poté zváží systém zdravotního pojištění. Pokud existuje zdravotní
pojištění nebo ochrana, může tato osoba využívat tyto služby. Tento postoj proto představuje
nevýhodnou situaci jak pro občany, tak pro nově příchozí přistěhovalce, žadatele o azyl a
uprchlíky.
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Zde budou zmíněny zejména standardy zdravotnických služeb, u kterých se očekává, že budou
nabídnuty uprchlíkům.
a) Především se očekává, že uprchlíci nebudou vystaveni žádné diskriminaci v přístupu ke
zdravotnickým zařízením, která jim byla legálně poskytována.
b) Přístup ke zdravotnickým službám by měl být zajištěn ve společných prostorách a zařízeních
s ostatními občany.
c) Doporučuje se být připraven na různé překážky, které mohou nastat při přístupu uprchlíků
ke zdravotní péči.
d) Očekává se, že zdravotničtí pracovníci a další odborníci budou informováni o službách
inkluzivní zdravotní péče.
e) Doporučuje se přijmout nezbytná opatření v oblastech, jako je jazyková nedostatečnost a
nedorozumění, ke kterým může dojít při přístupu osob uprchlíků ke zdravotnickým službám.
Lze vzít v úvahu aplikace, jako je online nebo telefonní jazyková linka podpory nebo jazykové
karty.
f) Uprchlíkům by mělo být zajištěno nejen bezplatné využívání pohotovostních zdravotních
služeb, ale také volný přístup k ústavní péči a / nebo ambulantní péči.
g) Uprchlíkům by měly být poskytovány veřejné (národní a / nebo místní) nebo nevládní zdroje
v otázkách, jako jsou léky a zásoby.
h) Doporučuje se zahrnout uprchlíky do veřejného zdraví a do praxe, protože zdraví uprchlíků je
také otázkou veřejného zdraví.
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2.4.

VZDĚLÁVÁNÍ

EDUCATION
Právo na vzdělání je základním lidským právem zaručeným Úmluvou o právech dítěte z roku 1989
a Ženevskou úmluvou o uprchlících z roku 1951. Navzdory tomu je přístup uprchlíků ke
vzdělávacím službám v 21. století velmi důležitou problémovou oblastí. Podle zprávy zveřejněné
UNHCR je u uprchlíků na světě pětkrát větší pravděpodobnost, že budou mít vzdělávací
příležitosti, než je celosvětový průměr. Ve srovnání s celosvětovým průměrem 92% má přístup k
základnímu vzdělání pouze 61% dětí uprchlíků. S přibývajícím věkem se navíc tato propast
postupně zvyšuje. Ve srovnání s celosvětovým průměrem 84% navštěvuje střední vzdělání pouze
23% dospívajících uprchlíků. Zatímco ve vysokoškolském vzdělávání je celosvětový průměr 34%,
méně než 1% uprchlíků jde na univerzitu. Děti, mladí a dospělí uprchlíci musí mít přístup ke
vzdělávacím programům, aby mohli pracovat ve vysoce kvalifikovaných profesích a významně
přispívat ke komunitám, ve kterých žijí [8]. Tento požadavek je velmi důležitým bodem, protože
bude sloužit kultuře společného soužití, soužití a / nebo sociální soudržnosti.
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Za tímto účelem by však vzdělávací služby poskytované uprchlíkům měly mít také určité globální
standardy a vlastnosti. V tomto ohledu;
a. Za prvé, zásada rovných příležitostí ve vzdělávání by měla být uplatňována tak, aby
pokrývala všechny jednotlivce v zemi, a přístup ke vzdělání by měl být zajištěn bez ohledu na
občana nebo uprchlíka.
b. Prostředí, ve kterém jsou poskytovány vzdělávací služby pro uprchlíky, by neměla být
dočasnými prostory nebo izolovanými oblastmi.
c. Naopak je velmi důležité vytvořit smíšené a integrované vzdělávací prostředí.
d. Všechny děti a mladí lidé by měli být spolu, bez ohledu na to, zda jsou usazeni nebo nově
příchozí.
e. Všichni odborníci, kteří poskytují vzdělávací služby (např. učitelé, administrátoři, úředníci,
uklízeči nebo zaměstnanci atd.), musí mít inkluzivní znalosti a praxi v oblasti odborné
přípravy.
f. Je velmi důležité vytvořit multikulturní kulturu a vytvořit multikulturní prostředí pro
vzdělávací účely. V tomto okamžiku by měly být rozvíjeny výukové materiály a aplikace pro
multikulturní vzdělávání.
g. Je třeba zajistit, aby se všechny děti a mladí lidé setkávali mimo vzdělávací aktivity, které se
navzájem pozorují v různých prostředích, navazují intimitu a vytvářejí důvěrnější vztahy.
h. Vzhledem k tomu, že základní vzdělávání začíná v rodině, měly by být prováděny
informativní činnosti nejen u dětí a mladých, ale i pro rodiče, o inkluzivní a multikulturní
sociální struktuře.
i. Doporučuje se zajistit, aby studium občanské společnosti probíhalo jako podpůrné nebo
doplňkové studium a formální vzdělávání.
j. Očekává se, že všechny vzdělávací aktivity (bez ohledu na veřejnou, soukromou nebo
občanskou společnost) jsou organizovány a jsou pod dohledem rovnocenné, multikulturní a
inkluzivní
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2.5.

ZAMĚSTNANOST

EMPLOYMENT
Zaměstnanost je jednou z nejvýznamnějších oblastí sociální politiky za poslední dvě století.
Problematika zaměstnanosti, která začala v 19. století migrací lidí z venkovských oblastí do měst,
se v moderní společnosti stala složitější. Požadavky na minimální mzdy se proto změnily v
dostupné mzdy pro důstojný život. Zaměstnanost je klíčem k existenci v kapitalistickém systému.
Je to nejdůležitější a prioritní požadavek pro všechny lidi. Samozřejmě je odpovědností vlád a
správců splnit tento požadavek. Existence různých sociálních tříd v kapitalistickém systému však
brání každému v rovném přístupu k pracovním příležitostem. Kapitalistický systém, který pro
rovnováhu trhu maximalizuje zisk, vyžaduje levnější pracovní sílu pro kontinuitu akumulace
kapitálu. Tato situace způsobuje různá rizika pro uprchlíky, kteří již postrádají základní práva a
podporu. Při zkoumání studií o této problematice je navíc jasně vidět, že uprchlíci s omezeným
přístupem na trh práce mají pomalý pokrok v sociální soudržnosti a soužití [9].
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Proto je velmi důležité a doporučuje se rozvíjet podpůrné (v případě potřeby pozitivní
diskriminaci) pro uprchlíky, kteří se budou podílet na zaměstnání.
A. Především by uprchlíci měli být chráněni před nebezpečím neformálního (neregistrovaného)
zaměstnání. Tato ochrana je nejdůležitější otázkou pod názvem zaměstnanost. (Ve
skutečnosti jsou uprchlíci, kteří musí pracovat neformálně, vystaveni pracovnímu
vykořisťování. Jsou zaměstnáni po dlouhou dobu s nedostatečnou mzdou a bez zdravotního
pojištění.)
B. Je třeba mít na paměti, že neformální práce je jak daňovou ztrátou, tak sociálním rizikovým
faktorem. Očekává se, že budou vytvořeny nezbytné informační studie a mechanismy
dohledu, aby se zabránilo neformálnímu (neregistrovanému) zaměstnávání.
C. Měla by být přijata nezbytná právní opatření týkající se případného zaměstnávání uprchlíků,
nedostatky by měly být dokončeny.
D. Před zařazením na trh práce se doporučuje získat podrobné informace o znalostech,
dovednostech a odborných zkušenostech uprchlíků. V souladu s tím lze vydat vodítko v
oblasti zaměstnanosti k aktuálním potřebám zaměstnanosti.
E. Před zařazením na trh práce se doporučuje získat podrobné informace o znalostech,
dovednostech a odborných zkušenostech uprchlíků. V souladu s tím lze vydat vodítko v
oblasti zaměstnanosti k aktuálním potřebám zaměstnanosti.
F. Doporučuje se zavést povzbudivé postupy pro podniky, které nabízejí uprchlíkům pracovní
příležitosti nebo pohodlí.
G. Institucionální a odvětvová infrastruktura by měla být posílena, pokud jde o zaměstnanost.
H. A konečně, nejdůležitějším bodem, který je třeba mít na paměti při provádění těchto studií o
zaměstnanosti, je to, že nově příchozí uprchlíci přispějí na trh práce a společné bohatství
země. Mělo by být zajištěno, aby byl tento příspěvek vysvětlen všem zúčastněným stranám
(veřejnosti, komunitám, uprchlíkům, manažerům, politikům, umělcům atd.).
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2.6.

SOCIÁLNÍ HARMONIE

SOCIAL HARMONY
Adaptace člověka na životní prostředí a společnost, která je definována jako sociální soudržnost/
harmonie, je jednou ze základních potřeb a rysů člověka. Co spojuje lidské bytosti se životem, je
soudržnost, kterou poskytují životnímu prostředí a společnosti, ve které žijí. Tato otázka se stává
v posledních letech v migračních studiích stále důležitější a je řešena v rámci sociální soudržnosti
nebo sociální harmonie. Je však známo, že byly vyzkoušeny různé metody, jako je asimilace, tání,
adaptace nebo integrace, aby bylo možné spojit nově příchozí do usazené společnosti. Kromě
toho byly provedeny některé studie v rámci multikulturní filozofie; v žádné z těchto studií však
nebyly provedeny žádné účinné výsledky. Navíc bylo nevyhnutelné, že zmíněné metody budou
neúčinné z důvodu různých příchozích důvodů, cílů a / nebo očekávání nově příchozích. Ve
skutečnosti všechny tyto metody očekávají jednostrannou soudržnost pouze od nově příchozích
jednotlivců a/nebo skupin. Jinými slovy, všechny metody používané v minulosti čekaly na
soudržnost s dominantní a ustálenou sociální strukturou a kulturou. V postmoderní struktuře 21.
století se však předpokládá, že tato sociální soudržnost může být realizována a udržována úsilím
nově příchozích i obyvatel.
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Proto s cílem zajistit udržitelnou nebo trvalou sociální soudržnost uprchlíků soustředěných v této
chartě;
a) Očekává se, že součástí procesu budou všechny zúčastněné strany v komunitě (obyvatelé,
uprchlíci, místní samosprávy, nevládní organizace, soukromý sektor atd.). Ve skutečnosti
musí být sociální soudržnost vzájemná, nikoli jednostranná
b) Tento proces by měl být vysvětlen tak, aby mu každý porozuměl.
c) V sociální soudržnosti by se měly používat metody založené na důkazech nebo by se dobré
postupy měly přenášet bez rizika.
d) Doporučuje se zdůraznit základní hodnoty, jako jsou lidská práva, rovnost, spravedlnost a
důstojnost jednotlivce, zdůrazňující tyto hodnoty v praxi.
e) Je třeba poznamenat, že aktivní a participativní demokratické struktury jsou jádrem sociální
soudržnosti.
f) Je třeba se zaměřit na dlouhodobé spolupráce a vztahy.
g) Potřeby a priority komunity nebo společnosti by měly být hodnoceny na místní a národní
úrovni. Na základě tohoto posouzení by měly být vyvinuty současné a budoucí procesy.
h) Je třeba určit silné a slabé stránky komunit nebo společnosti a zahrnout je do procesu
plánování.
i) Uvědomte si silné stránky a účinky sociálních sítí v procesech sociální soudržnosti a tyto sítě
by měly být do procesu soudržnosti zahrnuty.
j) Jeho cílem je vytvořit v tomto procesu soudržnosti nové a společné sociální hodnoty a
priority.
k) Měla by být podporována účast a solidarita v občanské společnosti.
l) Na závěr je třeba v této chartě uvést, že všechny hodnoty a priority, o nichž se dosud
diskutovalo, jsou nepostradatelnými prvky procesů vedoucích k celkové sociální
soudržnosti. Je třeba zdůraznit, že každý název charty je způsob, jak dosáhnout názvu
sociální soudržnosti, a konečným cílem je sociální soudržnost v této chartě.
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