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Tato příručka je primárně určena
pracovníkům s mládeží, vedoucím
mládežnických skupin a mladým
lídrům. Těm má pomoci se zorientovat
v oblasti advokacie mladých lidí
a usnadní tak vytvoření pevného
zázemí pro mladé se zájmem o tuto
problematiku. Stejně tak přímo
mladým lidem poskytuje konkrétní
nástroje, které mohou pomoci při
orientaci v této na první pohled
složité problematice. Přináší přehled
základních faktů o advokacii, migraci
a rozvoji, a vytváří tak dobrý základ
pro úspěšné aktivní občanství, které je
důležitým předpokladem kvality života
v 21. století.

Evropský veřejný diskurz bohužel
většinou vnímá migraci jako problém.
Politiky jednotlivých států se soustředí
na kontrolu hranic a vyhošťování (SP). Ani
médiím se nedaří podat konstruktivní
obraz o migraci. Veřejné mínění je
převážně ovládané spíše strachem,
než aby se řídilo fakty. Ačkoliv je
mezinárodně uznáváno, že migranti
pozitivně přispívají k rozvoji nejen své
domovské země, ale také země cílové, je
migrace stále příliš často vnímána spíše
jako hrozba než jako příležitost.

Migrace je skutečností. Lidé jsou
v pohybu v celé historii lidské civilizace.
Migrace tu stále je a také bude. Způsob,
jakým na migraci nahlížíme a jak ji

Tyto překážky brání migrantům, aby plně
přispívali k rozvoji. Kromě toho vedou
také k vyloučení a chudobě. Napříč
Evropou čelí migranti diskriminaci

řešíme, hluboce ovlivňuje to, do jaké
míry bude možné migraci pokládat za
úspěšnou.
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RAKOUSKO / ITÁLIE/ ŠPANĚLSKO
Diskriminace na pracovním trhu
V Rakousku existuje u migrantů větší
pravděpodobnost než u rodných
obyvatel, že budou čelit nejistým
pracovním podmínkám – často
dostávají nižší mzdu a mají méně
příležitostí ke kariérnímu postupu.
Také není překvapením, že čelí
většímu riziku nezaměstnanosti. 2
Podobná situace panuje
v zemědělském odvětví v Itálii a ve
Španělsku – migranti obvykle pracují
na černo, což znamená, že jejich
pracovní podmínky nepodléhají
státní kontrole. Z tohoto důvodu je
u migrantů vyšší šance, že se stanou
oběťmi vykořisťování, což často vede
k životu v chudobě s omezeným
nebo žádným přístupem k systému
sociálního zabezpečení. 3

3

Úvod
při hledání bydlení, na pracovním
trhu a rovněž se potýkají s xenofobii
v každodenním životě, což dělá
z migrantů jedny z nejzranitelnějších
společenských skupin. 1
Charita věří v buducnost, kde je migrace
volbou, nikoliv nutností, a umožňuje
tak lidem důstojně žít a smysluplně
přispívat společnosti. Jedná se
o budoucnost, kde existují migrační
politiky, podporující solidaritu, ochranu
lidských práv, umožňují integraci
a zajišťují, aby nikdo nezůstal mimo
právní stát bez státní příslušnosti.
Budoucnost, v níž média, novináři
a politici zasazují migraci do správného
kontextu a veřejnost si je vědoma
přínosu migrantů domovské i cílové
zemi.
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Aby se tato vize stala skutečností, je
bytostně důležité zapojit do tohoto
procesu mladé lidi. Posledních několik
let jasně ukázalo, že mladí lidé jsou
důležitými hybateli změn a hrají
nezastupitelnou roli ve vytváření lepší
budoucnosti. Motivace mladých lidí
k aktivnímu zapojení do sociálních
aktivit je klíčovým úkolem Charity.
Prostřednictvím široké škály workshopů
a aktivit se Charita snaží zvýšit
angažovanost mladých lidí a poskytnout
jim pocit, že jejich iniciativa vychází
z nich samých, což představuje ideální
východisko pro činnosti v oblasti
advokacie.

/

Rozvoj  

BELGIE
Diskriminace na trhu s bydlením
Christian se narodil v Demokratické
republice Kongo a do Belgie přišel,
ve svých 20 let. Hledání bydlení pro
něj představovalo výzvu: „Nejtěžší
na tom, když jste cizinec, je, jak vás
vnímají ostatní. Někteří se na vás
dívají podezřívavě. Problém to byl
hlavně, když jsem hledal bydlení
v Bruselu,“ říká Christian. Nakonec
uspěl a vystudoval ošetřovatelství,
a dokonce se zapojil do boje proti
onemocnění COVID-19.

4

1. Porozumění
migraci a rozvoji
Migrace představuje zastřešující pojem,
který však není v mezinárodním právu
definován. Nejjednodušeji lze migraci
vysvětlit jako 4

„

pohyb lidí z jednoho místa, kde žijí,
na jiné místo v rámci státu nebo
s překročením mezistátních hranic.
Důvody pohybu a délka pobytu se
mohou různit.

“

Příčiny migrace
Lidé migrují na základě různých
důvodů, mezi které patří například
láska, zaměstnání, vzdělání, klimatická
změna, korupce či chudoba. Přičemž
dominantním faktorem je právě
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zaměstnání. 5 Důvody pro migraci jsou
velmi důležité, jelikož definují právní
status migrantů a jejich práva v cílových
zemích. V roce 2019 se celosvětový počet
mezinárodních migrantů odhadoval
na 272 milionů lidí, přičemž dvě třetiny
tvořili lidé migrující za prací. 6
Další obvyklou příčinou migrace je
bezpečnost. Lidé, kteří migrují, aby
hledali bezpečí, jsou nazýváni uprchlíky.
Uprchlík je někdo, kdo se musí ve své
domovské zemi obávat perzekuce kvůli

„

rase, vyznání, národnosti, příslušnosti
ke konkrétní sociální skupině nebo
veřejnému mínění. 9

“

/
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ŘECKO
Migrace za prací
V roce 2009 se ekonomická situace
v Řecku zhoršila a země se dostala
do hluboké krize. V následujících
letech zemi opustilo odhadem
500 000 lidí, kteří si hledali práci
v zahraničí, zejména v Německu,
Británii a Spojených arabských
emirátech. Jednalo se většinou
o mladé a vysoce kvalifikované
jedince. 7
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
Zahraniční studenti
V Británii sídlí řada prestižních
univerzit nabízejících špičkové
vzdělání, díky čemuž je studium na
tamních univerzitách lákavé pro
mladé lidi po celém světě. V letech
2018/2019 v Británii studovalo na půl
milionu zahraničních studentů, kdy
velká většina z nich pocházela z Číny,
Indie a USA. většina z nich pocházela
z Číny, Indie a USA. 8

5

1. Porozumění
migraci a rozvoji
Zůstat v domovské zemi nebo se do
ní vrátit by znamenalo ohrožení života
či svobody. Uprchlíci jsou z těchto
důvodů pod mezinárodní ochranou.
Základem pro vymezení pojmu uprchlík
a souvisejících práv je tzv. Ženevská
konvence (SP).
Různé podoby migrace
Existuje několik způsobů, jak se mohou
migranti dostat do EU a dočasně
v ní zůstat, v situacích, kdy přicházejí
z politicky stabilních zemí, např.:
• si zažádají o víza
• přijdou do země jako zahraniční
studenti
• přijdou do země jako dobrovolníci
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Stát se úspěšným žadatelem
o jakoukoliv podobu trvalého nebo
jen přechodného pobytu je obtížné,
zejména pro lidi, kteří žijí ve třetích
zemích (země mimo EU). Ještě méně
příležitostí k legální migraci do EU
mají uprchlíci. Nedostatek příležitostí
k legální migraci je spojen se špatnými
životními vyhlídkami nebo dokonce
se strachem o život v zemi původu
nebo v zemi pobytu, který tak dohání
jedince k tomu, aby se uchýlili
k jiným způsobům migrace. Tito
lidé mají v řadě případů pocit, že
jsou ke vstupu do EU bez oficiálních
dokumentů přinuceni. Takovouto
migraci nazýváme neregulérní
migrace (irregular migration). 11
Vzhledem k rizikům a hrozícímu
nebezpečí ilegálního vstupu do země,

/
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JUGOSLÁVIE
Přesídlení
Jugoslávie byla socialistický stát
vytvořený po druhé světové válce,
který se skládal ze šesti republik:
Slovinska, Chorvatska, Srbska,
Bosny a Hercegoviny, Černé Hory
a Makedonie a dvou autonomních
provincií: Kosovo a Vojvodina. V 90.
letech se začalo mezi republikami
objevovat napětí a rostly
nacionalistické tendence a volání po
samostatnosti. V roce 1991 vyhlásily
Chorvatsko a Slovinsko nezávislost,
což vyvolalo intervenci jugoslávské
armády. To byl však pouze začátek
dlouhé řady konfliktů známých jako
jugoslávské války, které trvaly celé
desetiletí. Tyto konflikty nechvalně
prosluly zejména svou krutostí,
včetně „etnických čistek“, před
kterými uteklo 2,3 milionů lidí. 10

6

1. Porozumění
migraci a rozvoji
začala řada nevládních organizací
postupem let volat po bezpečných
a legálních cestách migrace. 12
Jedná se například o bezpečné
a legální cesty prostřednictvím
programů „přesídlení“ (SP), které byly
již s úspěchem využity. Avšak jejich
uplatnění je v porovnání se skutečnou
potřebou značně omezené.
Počet lidí, kteří potřebují bezpečí
a lepší životní příležitosti v jiné zemi
převyšuje množství příležitostí k legální
migraci do EU.
Při příchodu do cílové země si musí lidé,
kteří hledají bezpečné útočiště, zažádat
o azyl. Azylové řízení představuje proces,
ve kterém se rozhoduje, jestli daná
osoba splňuje kritéria pro mezinárodní
ochranu, a je jí tudíž dovoleno v cílové
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zemi zůstat. Dokončení tohoto procesu
a rozhodnutí o právním statusu může
nějakou dobu trvat. V tomto mezidobí
je tato osoba považována za žadatele
o azyl:

„

Žadatelem o azyl je osoba,
jejíž žádost o poskytnutí útočiště
se teprve musí zpracovat. 14

“

/
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STŘEDOZEMNÍ MOŘE
Nelegální migrace
Jedním z nejběžnějších způsobů
nelegálního vstupu do EU je přeplutí
Středozemního moře s pomocí
pašeráků, nejčastěji na přeplněných
člunech, nevhodných pro podobnou
plavbu. I přesto se mnoho lidí cítí
donuceno toto riziko podstoupit, aby
sobě a svým rodinám zajistili lepší
budoucnost nebo aby se dostali
do bezpečí. Dostupné informace
pojednávají o tom, že od roku 2014
zahynulo při pokusu o tento přechod
hranic 20 000 lidí. Většina těchto lidí
pocházela ze zemí zmítaných válkou.
13

7

1. Porozumění
migraci a rozvoji
Ne všichni, kteří mají důvod k útěku,
svou zemi opustí. Někteří lidé hledají
bezpečí v rámci hranic své země – říká
se jim vnitřně přesídlené osoby. Úřad
vysokého komisaře OSN pro uprchlíky
(UNHCR) (SP) je blíže definuje jako:

„
Osoby nebo skupiny osob, které byly přinuceny
či povinny utéct ze svých domovů nebo tyto
domovy či místa svého obvyklého pobytu
opustit, zejména kvůli ozbrojeným konfliktům
nebo aby se vyhnuly jejich důsledkům,
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Na rozdíl od uprchlíků se vnitřně
přesídlené osoby netěší zvláštnímu
právnímu statusu, protože stále pobývají
ve své zemi, a tudíž mají veškerá práva,
která jsou spojena s jejich občanstvím,
a za jejich bezpečí odpovídají národní
úřady. 16
Charita používá širokou definici
migrace. Pojem migrace používáme tak,
že zahrnuje kohokoliv, kdo migruje:
uprchlíky, žadatele o azyl a rovněž
migranty za prací a jejich rodiny.

/
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DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA KONGO
Vnitřní přesídlení
V devadesátých letech otřásly
Kongem tři občanské války, přičemž
poslední z nich skončila v roce 2003.
V roce 2016 propukla nová vlna
násilí, a to převážně ve středu a na
jihu země. Kvůli ní a opakovanému
porušování lidských práv muselo
tyto oblasti opustit velké množství
lidí. Mezi lety 2017 a 2019 bylo
vnitřně přesídleno přes pět milionů
Konžanů. 17

kvůli situacím, v nichž panuje obecné násilí,
z důvodu porušování lidských práv nebo
přírodních a lidmi způsobovaných katastrof,
přičemž tyto osoby nepřekročily mezinárodně
uznávané státní hranice. 15

“

Migrace naše životy ovlivňuje řadou
způsobů. Abychom pozitivní aspekty
migrace lépe pochopili, je nejprve nutné
porozumět pojmu „rozvoj“.

8

1. Porozumění
migraci a rozvoji
Co je rozvoj
Termínem „rozvoj“ Charita rozumí
dlouhodobý udržitelný proces vytváření
sociálních a ekonomických kapacit
v komunitách a domácnostech, jehož
cílem je vymýcení chudoby, zranitelnosti
a zajištění větší sociální spravedlnosti.
Pro Charitu stojí v centru tohoto
procesu lidé. 18
V jádru by měl rozvoj, jak mu rozumíme
dnes, přinést lepší život pro všechny.
V minulosti byl pojem rozvoj spojen
hlavně s ekonomickým růstem
a industrializací. Postupem času se
ukázalo, že růst jako takový nestačí
a nevede nutně k dlouhodobým
výhodám pro všechny. 19
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V roce 2015 podepsalo 193 členských
států OSN „Agendu 2030“, jejíž
cílem je, aby nikdo nebyl vyloučen
a aby bylo vytvořeno partnerství
mezi kontinenty s cílem odstranit
chudobu na naší planetě. Tato agenda
definuje 17 Cílů udržitelného rozvoje
(Sustainable Development Goals,
SDGs), jejichž splnění by mělo vést
k dosažení uvedeného hlavního cíle.
Těchto 17 cílů má udržitelně zlepšovat
naše ekonomiky, životní prostředí
a podmínky. Každý cíl je popsaný
několika dílčími cíli a souvisejícími
indikátory, které zajišťují jejich
měřitelnost. Všechny státy se zavázaly
ke splnění těchto cílů do roku 2030. 20

/
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SPOJENÉ STÁTY AERICKÉ
SDGs
Smrt George Floyda, po násilném
zatčení v Minneapolis, způsobila
celosvětové pobouření. Floyd
je jednou z mnoha obětí
disproporčního policejního násilí
namířeného proti Afroameričanům
v USA. Akty diskriminace jako tento,
by se dávno staly historií, pokud by
mezinárodní společenství splnilo cíle
SDGs do roku 2030. Dílčí cíl číslo 3
v rámci cíle 10 se věnuje diskriminaci
a formuluje potřebu rovných
příležitostí: „Zajistit rovné příležitosti
a snížit výslednou nerovnost, včetně
odstranění diskriminačních zákonů,
politik a praktik a v tomto směru
podporovat vhodnou legislativu,
strategie a kroky.“ 21

9

1. Porozumění
migraci a rozvoji
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Cíle udržitelného rozvoje:

10

1. Porozumění
migraci a rozvoji
Co znamená oficiální
rozvojová pomoc?
Splnění cílů SDGs spoléhá na
partnerství mezi různými aktéry, kam
patří státy, mezinárodní organizace,
organizace občanské společnosti
a akademická sféra. Jedním z nástrojů,
který přispívá dosažení SDGs na
mezinárodní úrovni je Oficiální
rozvojová pomoc:
Oficiální rozvojová pomoc (Official
Development Aid, ODA) ve zkratce
znamená finanční pomoc poskytnutou
jedním státem jinému státu. Cílem
této státní pomoci je podporovat
ekonomický rozvoj a prosperitu tzv.
rozvojových zemí. 22 Německo například
v roce 2019 23 poskytlo několika zemím
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oficiální rozvojovou pomoc ve výši
23,8 miliard dolarů. Uganda v rámci
oficiální rozvojové pomoci obdržela
od řady zemí v roce 2018 1,9 miliardy
dolarů. 24 Kořeny oficiální rozvojové
pomoci sahají až do dob evropského
kolonialismu, tj. okupace jiných území
a vykořisťování původních národů
v 19. a na počátku 20. století. Koloniální
mocnosti jako Francie, Belgie, Německo
a Británie posílaly na okupovaná území
v Africe nebo Asii peníze na vybudování
infrastruktury pro koloniální správu.
Dále se jednalo o posílení cizí arbitrární
vlády a teroristických režimů (což vedlo
k velkým počtům mrtvých) a plenění
přírodních zdrojů. Tyto peněžní toky
pokračovaly i poté, co kolonie získaly
samostatnost (dekolonizace Afriky
od poloviny padesátých let do roku

/
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Oficiální rozvojová pomoc?
Náklady na zahraniční studenty
Náklady státu na studenty, kteří
přicházejí z rozvojových zemí (např.
univerzitní poplatky), lze rovněž
vykázat jako oficiální rozvojovou
pomoc. V průběhu let padl
argument, že není jisté, zda tyto
náklady skutečně přispívají rozvoji
v zemi původu studenta, neboť to
závisí na tom, zda se student vrátí
domů, a i když tak učiní, neexistuje
způsob, jak určit, že získané
vědomosti budou užity ku prospěchu
rozvoje země. Započítání těchto
nákladů zkresluje číselné údaje
o skutečné rozvojové pomoci. 29

11

1. Porozumění
migraci a rozvoji
1975), s cílem ponechat si vazby a vliv
v bývalých koloniích, z nichž se staly
nové státy. Tehdejší myšlenka rozvoje se
soustředila na koncept ekonomického
růstu (ve prospěch civilizovaných
režimů) jako záminky pro rozsáhlé
civilizační projekty. 25
Druhá světová válka znamenala
konec předchozího světového řádu
a urychlila hnutí za nezávislost
v bývalých koloniích. Ve vznikajícím
bipolárním světě s jeho protichůdnými
koncepty rozvoje (kapitalismus vs.
komunismus) byly pro zachování
vlivu v bývalých koloniích potřeba
nové koncepty. Jedním z největších
programů pomoci byl Marshallův plán
na obnovu Evropy po druhé světové
válce, se kterým přišly USA. Organizace
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pro evropskou ekonomickou spolupráci
(OEEC) založená v roce 1948 poskytla
zastřešující platformu pro implementaci
plánu, tvořilo ji 18 evropských zemí
spolu s USA a Kanadou. 26
V roce 1961 byla založena „Organizace
pro hospodářskou spolupráci a rozvoj“
(OECD) jako následnická organizace
OEEC s cílem podporovat ekonomickou
spolupráci a zlepšovat životní podmínky
po celém světě. V současnosti má
OECD 40 členských zemí, které se
z 80 % podílejí na celkovém objemu
světového obchodu a investic. 27 Jedním
z úkolů OECD (konkrétně Výboru pro
rozvojovou pomoc, DAC) je stanovení
postupů pro oficiální rozvojovou pomoc
(např. jak by měla být rozvojová pomoc
poskytována a za jakými účely) a vedení

/

Rozvoj  

Oficiální rozvojová pomoc?
Vnitřní náklady na uprchlíky
Jednotlivé země mohou vykázat
takzvané „vnitřní náklady na
uprchlíky“ jako oficiální rozvojovou
pomoc. „Vnitřní náklady na
uprchlíky“ znamenají, že daná země
nesměřuje peníze nebo služby do
země, která je příjemcem oficiální
rozvojové pomoci, ale namísto toho
finance využívá na pomoc potřebnou
pro uprchlíky na národní úrovni.
Tyto služby jsou jistě důležité, ale
nepřispívají k udržitelnému rozvoji
v rozvojových zemích, a neměly by
tedy být vykazovány jako oficiální
rozvojová pomoc. 30
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1. Porozumění
migraci a rozvoji
seznamu zemí, které jsou možnými
příjemci rozvojové pomoci. OECD
prostřednictvím DAC rovněž každý
rok publikuje přehled poskytnuté
rozvojové pomoci.
V roce 1970 se členové OECD dohodli,
že na rozvojovou pomoc budou
vydávat 0,7 % hrubého národního
příjmu. Tento cíl nebyl dosud
dosažen a průměrné výdaje na
rozvojovou pomoc mezi členskými
státy činí 0,4 % a pouze několik
málo z nich tento cíl plní nebo
překonává. 28
Oficiální rozvojová pomoc může mít
různou podobu – finančních toků,
jako jsou půjčky bez nutnosti splácet
nebo „měkké“ půjčky (příjemci
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splácejí půjčku s úrokem (SP), který
je výrazně pod tržní úrokovou
mírou) nebo technické podpory
(např. poskytnutí nezbytného
zemědělského vybavení). Existují
určitá omezení ohledně toho, co se
počítá jako oficiální rozvojová pomoc,
a co ne.
Prostředky v rámci oficiální
rozvojové pomoci jsou standardně
distribuovány národním orgánem
a příslušnými ministerstvy (donorské
země) mezi jednotlivé aktéry (kteří
realizují programy a projekty v zemi,
jež je příjemcem pomoci), jako jsou
multilaterální organizace (SP), nevládní
organizace, finanční instituce
a obchodní společnosti.

/

Rozvoj  

Oficiální rozvojová pomoc?
EUTF pro Afriku
V roce 2015 proběhlo ve Valettě na Maltě
setkání evropských a afrických hlav států
a předsedů vlád, aby řešili problém
migrace. Výsledkem setkání je tzv. „Nouzový
svěřenský fond EU pro stabilitu a řešení
primárních příčin nelegální migrace
a přesídlených osob v Africe.“ Tento
svěřenský fond byl založen, aby rychle
reagoval na příčiny nestability, nelegální
migraci a nucené vysídlení. Velká část
finančních prostředků v tomto svěřenském
fondu pochází z Evropského rozvojového
fondu (European Development Fund, EDF
(SP)
), a je tedy vykazována jako oficiální
rozvojová pomoc. EUTF byl a je kritizován
za to, že je nástrojem přesouvání finančních
prostředků do projektů, které se pouze snaží
zastavit nelegální migraci, a tedy nepřispívají
k udržitelnému rozvoji zemí, jež jsou příjemci
pomoci. 31
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1. Porozumění
migraci a rozvoji
Nevládní organizace, které působí
v oblasti rozvojové spolupráce, se po
léta zabývají otázkou způsobu využití
oficiální rozvojové pomoci a tím, zda
skutečně přispívá k podpoře rozvoje
a odstraňování chudoby. Případy, kdy
donorské země počítají do celkové
oficiální rozvojové pomoci finanční
částky vynaložené na opatření,
která ve skutečnosti nepřispívají
k původnímu záměru podpory rozvoje
a odstraňování chudoby v zemích,
které jsou příjemci rozvojové pomoci,
nazývá organizace CONCORD (Evropská
síť humanitárních a rozvojových
NNO) „uměle zvýšenou rozvojovou
pomocí“. Rozvojová opatření, která
skutečně sledují původní účel, jsou
pak nazývána „skutečnou rozvojovou
pomocí.“
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Na jedné straně tedy máme cíl
mezinárodní pomoci, kterého za
posledních padesát let nebylo
nikdy dosaženo, a na druhé straně
se nachází problém, kdy velká část
nákladů ve skutečnosti vykázaných
jako oficiální rozvojová pomoc
by neměla být do této pomoci
započítávána. CONCORD odhaduje,
že pokud se bude situace vyvíjet jako
dosud, nedojde k dosažení cíle 0,7 %
do roku 2061, kdy tento podíl bude
tvořit jen skutečná rozvojová pomoc.

/

Rozvoj  

NÁMĚTY K PŘEMÝŠLENÍ
Integrace migrantů
Jak vaše země podporuje migranty
v procesu integrace?
Jakou pomoc poskytuje vláda?
Myslíte, že by šlo dělat víc?
(např. jazykové kurzy, přístup ke vzdělání a práci…)

Žadatelé o azyl ve vaší zemi
Víte, odkud pocházejí žadatelé o azyl ve
vaší zemi?
Proč opustili svou zemi?
Využití oficiální rozvojové pomoci
Kolik prostředků je ve vaší zemi
vynaloženo na oficiální rozvojovou
pomoc a jak jsou tyto prostředky
využity? (je rozvojová pomoc uměle navýšena, nebo jde o
skutečnou pomoc)

Postavení legálních a bezpečných cest
Jak se vaše země dívá na bezpečné
a legální cesty?
Jakými legálními cestami se lze dostat
do vaší země?
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2. Souvislost mezi
migrací a rozvojem
Teď, když jsme si vysvětlili základy
migrace a rozvoje, podívejme se na
jejich vzájemnou souvislost.
Přínos migrantů
Migranti svým cílovým zemím přispívají
velkou měrou, například:
• Nezpochybnitelné je kulturní
obohacení v umění, literatuře, sportu,
hudbě a gastronomii, které migrace
podněcuje. 32
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migrantů v Bulharsku pracuje jako
osoby samostatně výdělečně činné
a vytvářejí pracovní místa pro rodilé
Bulhary.
• Studie rovněž ukázaly, že díky své
obecně mladší věkové struktuře
(v porovnání s běžnou populací)
migranti do systému sociálního
zabezpečení přispívají více, než si
z něj berou. 33 Jinými slovy migranti
víc zaplatí na daních, než dostanou od
státu v sociálních dávkách.

/

Rozvoj  

NĚMECKO A TURECKO
Obohacená kultura jídla
Jedním z nejznámějších příkladů
z gastronomie je Doner – německé
jídlo ovlivněné tureckou kulturou.
Doner, jak je znám v Německu
nebo v Rakousku, v Turecku vlastně
neexistuje: jedná se o výsledek
mísení dvou kultur z kterého se stalo
oblíbené rychlé občerstvení.

• Migranti hrají klíčovou roli v otázce
zaměstnanosti, kdy zaplňují pracovní
místa v tolik potřebných klíčových
sektorech a rovněž pracovní místa
vytvářejí a podporují inovaci díky
svému vysokému podnikatelskému
nasazení. Například většina
15

2. Souvislost mezi
migrací a rozvojem
Migranti však nepřispívají jen svým
cílovým zemím, ale také zemím původu:
• Mnoho migrantů podporuje své
rodiny v domovských zemích tím, že
jim posílá peníze. Těmto peněžním
tokům se říká „remitence“. Remitence
jsou důležité pro podporu rozvoje
domovských zemí. Tyto peněžní
prostředky často zajišťují základní
potřeby domácností nebo posilují
jejich spotřebu. Ačkoliv celosvětově
remitence o mnoho převyšují objem
oficiální rozvojové pomoci, většina
peněz, vydělaných migranty, je v jejich
nové zemi také utracena.
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• Jiným klíčovým příspěvkem migrantů
jejich domovským zemím jsou
tzv. „sociální remitence“. Sociální
remitence označují přenos dovedností
a odborných znalostí, ke kterému
díky migrantům v jejich domovské
zemi dochází. Například díky návratu
studentů nebo přenosu zkušeností ze
zaměstnání v zahraničí.

/

Rozvoj  

RAKOUSKO A UGANDA
Sdílení know-how
Ugandští migranti v Rakousku založili
„Sdružení rakousko-ugandského
přátelství“, která poskytuje sociální
remitence v různých formách, např.
prostřednictvím sdílení učebních
a didaktických metod nebo metod
projektového řízení.
USA A AFGHÁNISTÁN
Podpora dětí a žen
Proslulý americký spisovatel Khaled
Hosseini, jehož rodina opustila
Afghánistán, když byl dítě, založil
Nadaci Khaleda Hosseiniho,
která pomáhá ženám a dětem
v Afghánistánu: poskytuje jídlo,
přístřeší, vzdělání, zdravotní péči
a vytváří příležitosti k emancipaci
žen.
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2. Souvislost mezi
migrací a rozvojem
Shrnutí:
• Existují různé důvody, proč lidé
opouštějí svou domovskou zemi, a to
od jediné možnosti, jak si zachránit
život, až po dobrovolné rozhodnutí
bez jakéhokoliv nátlaku.
• V závislosti na situaci v zemi původu,
může být legální vstup do EU velmi
složitý.
• Rozvojem míníme udržitelné
budování a posilování ekonomických
a sociálních kapacit s cílem odstranit
chudobu, zranitelnost a podporovat
sociální spravedlnost. Pro Charitu stojí
v centru tohoto procesu lidé.
• Cíle udržitelného rozvoje (SDGs)
popisují úroveň rozvoje, kterou
chce Organizace spojených národů
celosvětově dosáhnout do roku 2030.
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• Klíčovým nástrojem k dosažení SDGs
je oficiální rozvojová pomoc. Nicméně
i zde stále existuje prostor pro
zlepšení.
• Migranti jsou důležitými aktéry
rozvoje, neboť přispívají k:
• kulturnímu rozvoji v cílové zemi
(v umění, v gastronomii, hudbě…).
• ekonomickému rozvoji v zemi
původu (zasíláním remitencí nebo
zakládáním organizací sdružujícím
migranty z téže země nebo nadací
poskytujících podporu) a v cílové
zemi (prostřednictvím spotřeby,
podnikatelských aktivit, práce
v klíčových sektorech…).

/

Rozvoj  

NÁMĚTY K PŘEMÝŠLENÍ
Přínos migrantů vaší zemi
Ví veřejnost ve vaší zemi
o společenském přínosu migrantů,
nebo je stále potřeba zvyšovat
povědomí?
Jaký druh podpory je k dispozici
těm migrantům, kteří ještě nejsou
schopni plně stát na vlastních nohou
a přispívat společnosti?

• sociálnímu rozvoji v zemi původu
(prostřednictvím sdílení know-how,
následováníhodné praxe…).
17

3. Co je to advokacie?

Ve své nejjednodušší podobě znamená
advokacie organizované a systematické
jednání, jehož cílem je změnit něco, co
představuje společný zájem.
Změna, které chcete dosáhnout, se
může týkat:
• mentality, náhledů, postojů a chování;
• institucionálních politik a postupů;
• politického systému nebo jeho
procesů.
Aby bylo možné prosadit změnu, je
třeba se obrátit na klíčové osoby (SP)
ve vaší věci a získat jejich pozornost.
Existují různé podoby advokacie
v závislosti na způsobu, jakým se
obracíte na výše zmíněné klíčové osoby.
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• Lobbing je způsobem advokacie, ve
kterém jde o ovlivnění konkrétního
zákona nebo návrhu zákona, někdy
s využitím osobních kontaktů a sítí.
Většinou se odehrává bez zapojení
veřejnosti.
• Aktivismus je neformální proces
usilující o zapojení veřejnosti, který
volí konfrontační přístup a snaží
se být veřejně viditelný. Pro svůj
aktivismus je známá organizace
Greenpeace: její členové např.
k Japonské ambasádě v Berlíně
přinesli mrtvou velrybu na protest
proti lovu velryb (2006) nebo vylezli
na věž jaderné elektrárny na protest
proti atomové energii (2009). 34

/

Rozvoj  

GRETA THUNBERG
Její požadavek advokacie
Greta Thunberg iniciovala
otevřený dopis všem vedoucím
představitelům a hlavám států
zemí EU, v němž je žádala, aby
začali řešit klimatickou krizi.
V tomto příkladě jsou vedoucí
představitelé a hlavy států EU
osobami s rozhodovací pravomocí/
cílovým publikem a požadavky
uvedené v dopise (např. „zahrnout
celkové emise ve všech údajích
a cílech, včetně spotřebitelského
indexu, mezinárodní letecké dopravy
a přepravy zboží“) představují
požadavky advokacie. 35

• V porovnání s aktivismem
je formálnějším způsobem
angažovanosti poradenství, které
18

3. Co je to advokacie?
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znamená sdílení své odborné znalosti
o konkrétní záležitosti s lidmi, kteří
jsou v pozici změnit tuto záležitost
k lepšímu. Charita má například
rozsáhlé zkušenosti s pečovatelstvím
díky tomu, že provozuje domovy
seniorů a domy s pečovatelskou
službou. Když se tedy vláda rozhodne
pro aktualizaci politik v oblasti
pečovatelství, Charita často působí
jako poradce.

učinila. 36 Osoba nebo osoby, na které
se se svým požadavkem advokacie
obracíte, tvoří vaše „cílové publikum“.

Změna, kterou hájíte, bude s největší
pravděpodobností zahrnovat specifický
požadavek, kterému se říká „požadavek
advokacie“. Tento požadavek je obvykle
směřován na osobu s rozhodovací
pravomocí a týká se konkrétních změn
politiky nebo kroků, které chcete,
aby osoba s rozhodovací pravomocí

Aktivní advokacii se však nevěnují
jen organizace občanské společnosti.
Mladí lidé po celém světě úspěšně
hájí a prosazují témata, která jsou jim
a jejich komunitě blízká.

Pro většinu organizací občanské
společnosti (SP) je advokacie jádrem
jejich působení. V případě Charity
jsou naše kroky v této souvislosti
vždy zaměřeny na zlepšení situace
a zvýšení moci a vlivu chudých
a marginalizovaných.

/

Rozvoj  

USA
Amariyanna Copeny
Město Flint, rodné město Amariyann
(Mari) Copeny, se potýkalo
s nedostatkem pitné vody. Dostalo
se do ní totiž olovo ze starých
trubek, kvůli čemuž se stala
jedovatou. Mari bylo teprve osm
let, když napsala dopis prezidentovi
Spojených států, ve kterém ho
žádala, aby Flint navštívil a na
problém se osobně podíval – což se
také stalo. Návštěva Baracka Obamy
vzbudila vekou pozornost a podporu
městu Flint. Od tohoto okamžiku
se Mari podařilo získat půl milionu
dolarů na školní potřeby, hračky,
jízdní kola a čistou vodu, čímž
změnila život více než 20 000 dětí ve
Flintu. 37
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3. Co je to advokacie?
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PÁKISTÁN
Malala Yousafzai

UK
Amika George

Malale bylo jedenáct, když se musela rozloučit se svými spolužáky. Hnutí
Taliban, které získalo nad regionem kontrolu, zakázalo dívkám chodit do
školy. Malala začala veřejně mluvit za dívky a jejich právo na vzdělání,
kvůli čemuž se v rodné zemi stala terčem perzekuce. Poté, co přežila útok
Talibanu, pokračovala Malala v boji za práva dívek na vzdělání a založila
„Nadaci Malal“ – charitativní organizaci věnovanou podpoře dívek. V roce
2014 získala Nobelovu cenu míru a stala se tak její světově nejmladší
laureátkou. 38

Poté, co si přečetla článek o dívkách, které ve Velké Británii zameškají
školu z důvodu nedostatku menstruačních potřeb, jako jsou tampóny, se
Amika chopila inciativy. Sepsala petici, iniciovala kampaň (#freeperiods)
a uspořádala studentské protesty, čímž apelovala na britskou vládu,
aby poskytla studentkám ve školách hygienické potřeby zdarma. V roce
2019 britská vláda oznámila, že střední školy získají zvláštní finanční
prostředky, aby dívkám z chudších rodin mohly poskytovat tampóny
zdarma. 39
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4. Plánování
advokační strategie
Teď, když víte, co advokacie
znamená, a proč je důležité se do
ní zapojovat ve věcech migrace
a rozvoje, se podrobněji podíváme,
jak může advokacie probíhat.
Najděte si své téma
Prvním krokem v plánování
advokační strategie je rozhodnout
se, jakému tématu a konkrétnímu
problému byste se chtěli věnovat.
Migrace a rozvoj se dotýkají různých
aspektů, jako jsou například
konkrétní příčiny migrace, přijetí ze
strany společnosti nebo přispění
migrantů k rozvoji. Aby bylo možné
vytvořit reálnou strategii advokacie,
budete se muset rozhodnout,
na jakých konkrétních aspektech
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nebo problémech byste chtěli
pracovat. Čím budete konkrétnější,
tím snazší bude formulovat
požadavky advokacie a sdělení, se
kterými se chcete na cílové publikum
obrátit, stejně tak jako vaše konkrétní
kroky.

/

Rozvoj  

za třetí se člověk rozhoduje, co by se
v situaci dalo a mělo vykonat, aby
byly tyto principy realizovány.
Toto jsou tři fáze, které se obvykle
vyjadřují třemi pojmy: pozorovat,
posoudit, jednat. 40

“

Nástrojem, který při plánování
strategií advokacie využívá Charita,
je pozorovat, posoudit, jednat, který
má svůj původ u papeže Jana XXIII:

„

Při uvádění sociálních principů
do praxe by měly být obvykle
následovány tři fáze. V první je třeba
získat přehled o konkrétní situaci; ve
druhé si člověk tvoří o této situaci
úsudek ve světle těchto principů;
21

4. Plánování
advokační strategie
„Pozorovat, posoudit,
jednat“ 41 znamená:
Pozorovat: V této fázi jde o hledání
problémů nebo oblastí vyžadujících
intervenci.
Poslouchat a pozorovat:
• Co se děje?
• Jaká je situace?
• Jaká je žitá skutečnost
zúčastněných osob?
• Jaký má na ně situace dopad?
• Proč se tak děje?
• Jak se cítíte tváří v tvář problému
nebo zkušenosti?
• Jak se vás to osobně dotýká?
• Jak jsme se situací spojeni?
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Posoudit: V dalším kroku je problém
nebo oblast třeba analyzovat, aby
bylo možné rozhodnout, jaká změna
je potřeba, a také, zda je vaše
postavení vhodné pro to, abyste
změnu obhajovali.
Analyzujte nespravedlnost, politický
kontext, klíčové osoby a vnější
souvislosti. Použijte následující
principy/zásady, které vám při
analýze pomohou:
• Sociální učení katolické církve
• Všeobecná deklarace lidských práv
• Vlastní zkušenost
• Zformulujte podložený úsudek:

/ Propojenost

/

Rozvoj  

Jednat: V posledním kroku je třeba
identifikovat jednání, které pomůže
přinést požadovanou změnu.
• Jaké kroky jsou potřeba ke změně
situace?
• Jaké kroky musíme podniknout?
• Jak můžeme řešit hluboké příčiny?
• Jak můžeme prosadit strukturální
změnu?
Po dokončení této analýzy budete
lépe chápat problém, na kterém
byste chtěli pracovat, mít lepší
představu o požadované změně
a rovněž o krocích, které jsou
potřebné, má-li ke změně dojít.

• Co by se mělo dít?
• Jaká změna je potřeba?
22
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/ Propojenost

/

Rozvoj  

Nástroje pro vaši analýzu
Tzv. strom problému 42 představuje
nástroj, který může být velice
užitečný, pokud jste již identifikovali
problém, ale nevíte, kde konkrétně
byste měli změnu prosazovat.
Kořeny představují příčiny problému,
kmen stromu symbolizuje problém
samotný a listy znázorňují dopad(y)
problému. Jakmile vyplníte
všechny části stromu, můžete začít
přemýšlet o možných řešeních příčin
a o dopadech problémů. To je tzv.
„strom řešení“:

DOPADY

PROBLÉM

PŘÍČINY
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Strom problému
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/ Propojenost

/

Rozvoj  

Strom řešení

Dopady:
nízká gramotnost,
nedostatečná hygiena,
nemoci

Řešení: zvýšená gramotnost,
zlepšení hygieny,
snížená nemocnost

PROBLÉM:
NÍZKÁ
VZDĚLANOST

CÍL:
ZVÝŠENÁ ÚROVEŇ
VZDĚLÁNÍ

Příčiny

Řešení

Učitelé nejsou kvalifikovaní
Nedostatek
příležitostí
a kvalita dalšího
vzdělávání učitelů

Nedostatečná
motivace pro
zvyšování
kvalifikace

Mladí lidé nechodí do školy
Škola je
vnímána jako
nebezpečná

Učitelé
dostávají velice
nízký plat

Budova školy
se rozpadá

Učitelé nechodí
na hodiny

Nízká motivace pro to stát se
učitelem

Učitelé nejsou kvalifikovaní

Mladí lidé chodí do školy

Zlepšené
příležitostí ke
školení učitelů

Škola je
vnímána jako
bezpečná

Učitelé jsou
motivovaní
pro zvyšování
kvalifikace

Učitelé
berou
přiměřený plat

Budova školy je Učitelé chodí na
hodiny
bezpečná
Mladí lidé jsou motivovaní stát
se učiteli
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Identifikujte své
cílové publikum

• osoby, které žijí nebo působí
v místě problému

Mocenské mapování 43

• osoby, které pracují na řešení
problému

Jakmile víte, na jakém problému
nebo oblasti byste chtěli pracovat,
potřebujete v dalším kroku
identifikovat klíčové osoby. Klíčovou
osobou je někdo, kdo má zájem
o téma, které chcete hájit nebo
prosazovat, a kdo může toto téma
ovlivnit nebo je jím naopak ovlivněn.
Mezi klíčové osoby obecně patří:
• osoby, které jsou zodpovědné za
vznik problému
• osoby, které mají moc problém
vyřešit, ale nečiní tak

/ Propojenost

/

Rozvoj  

v neposlední řadě nezapomeňte, že
sem patříte i vy a vaše skupina
Poté vezměte seznam klíčových
osob, které jsou pro váš problém/
oblast relevantní a rozmístěte je do
grafu podle toho, jak moc nebo jak
málo souhlasí s vašimi požadavky
advokacie a také podle toho, jak jsou
mocné:
Ideálním primárním cílem by měl být
někdo, kdo s vámi značně souhlasí
a kdo má současně příslušnou
moc, to se však příliš často nestává.
Budete proto muset pečlivě zvolit,

na koho se zaměříte – často se
jedná o někoho, kdo má velkou
moc, ale (silně) s vámi nesouhlasí.
U takového cíle je vhodné pracovat
na dlouhodobé bázi a vybudovat si
vztah, který vám umožní porozumět
tomu, co danou osobu ovlivňuje.
Práce s cílovými osobami, které
s vámi souhlasí, ale nemají takovou
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moc, vám může přinést okamžité
výsledky, avšak takové osoby vám
nejsou schopny otevřít dveře
k dalším důležitým klíčovým
osobám, kteří se svým hlasem
připojí k vaší kampani, nebo
k informátorům, kteří mají přístup
ke klíčovým informacím.
Zmapujte si svůj cíl
a vazby
Jakmile máte svůj primární cíl,
zmapujte mocenské vztahy kolem
něj:
• Kdo má s vaším cílem blízký
vztah?
• Existují možní spojenci, kteří si
již s vaším cílem vytvořili vztah?

MIND  Migrace

• Kdo by je mohl nakonec získat
na vaši stranu?
• V neposlední řadě sem
nezapomeňte zahrnout také
sebe.

/ Propojenost

/

Rozvoj  

mapování mocenských vztahů

paní W.

lokální charita

pan X.

Tato analýza vám pomůže chytře
zvolit, koho budete kontaktovat,
a rovněž pochopit, jak se lze
posunout k cíli. Tuto analýzu
můžete použít jak k primárnímu
cíli, tak k sekundárním cílům, které
jste si zvolili:

pan T.

pan X.

vlivný občan

lokální politik

pan K.

pan G.

vlastník
lokálních
novin

duchovní vůdce

pan T.

bohatý a mocný
občan

pan Y.

kadeřník

pana X.
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/ Propojenost

Rozvoj  

„Teorie změny”: Caritas Europa.

Připravte soubor
kroků
Teorie změny 44
je mocným nástrojem,
který mapuje vaši
iniciativu v oblasti
advokacie tím, že definuje,
jakou změnu byste chtěli
ve světe vidět, a ujasnit
si, jak, proč a s kým
předpokládáte, že budete
na změně pracovat.

/

Strategie/kroky
členských organizací
Charity

Klíčoví aktéři
a potřebné změny:
postoje, chování,
vztahy, praktiky,
zákony atd.
(výstupy)

SFÉRA KONTROLY

SFÉRA VLIVU

Konečný
dopad: změny
v sociokulturní,
politické,
ekonomické
a ekologické sféře
a pro KOHO?

SFÉRA ZÁJMU
27
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Krok 1:
Představte si změnu, které byste
chtěli dosáhnout (situace za X let,
kterou si přejete)
Krok 2:
Definujte klíčové osoby/cílové
publikum a změnu, které chcete
dosáhnout
• Začněte s kvalitní analýzou
klíčových zainteresovaných osob!
Vytvořte seznam klíčových aktérů,
kteří musí podstoupit změnu.
• Definujte změnu, které chcete
dosáhnout vzhledem k různým
aktérům.
• Definujte vazby mezi aktéry (jak se
navzájem ovlivňují).
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Krok 3:
Definujte kroky, které chcete
podniknout
• Jak dosáhnete toho, aby ke změně
došlo?
• Vyberte strategie a akce (kampaň,
diskuse u kulatého stolu, petice
atd.)
Krok 4:
Definujte předpoklady svých kroků
Například: Osoby, které zodpovídají
za tvorbu politik je vytvářejí jen
za dostatečné společenské podpory

/ Propojenost

/

Rozvoj  

Důvodem je zvolení kroků, u nichž je
největší pravděpodobnost, že zajistí
úspěch vaší strategie.
Krok 5:
Zkontrolujte logičnost připravené
cesty ke změně
• Dosáhnete pomocí této strategie
požadovaných změn a dopadů?
• Jsou zahrnuti všichni hlavní aktéři?
• Ujistěte se, že jsou vaše
předpoklady o cestě ke změně
logické.

Musíte si odpovědět na otázku:
• Proč si myslíte, že ke změně dojde?
Následně si sepište svou hypotézu.
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Dům sdělení 45
Centrálním prvkem vaší strategie advokacie je
hlavní klíčové sdělení (nebo několik sdělení),
stejně jako zastřešující prohlášení, které použijete
k obhájení a prosazení změny o kterou usilujete
a chcete, aby nastala. Vaše sdělení musí být jasné
a snadno vysvětlitelné – musí upoutat pozornost
lidí a přesvědčit je, aby vás podporovali.
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/ Propojenost

Vaše pilíře

• Klíčové sdělení nebo celkové
téma

• Hlavní sdělení, která jsou
oporou pro „střechu“

• Toto sdělení reaguje na
otázky jako:

• Tvoří srdce vašich sdělení.

• Kdo je cílovým publikem?
• Jaké jsou jeho potřeby,
obavy, o co je třeba se
postarat?
• Jaké je vaše řešení?
• Jaké kritice budete
nejpravděpodobněji čelit?

sdělení

sdělení

sdělení

Základy
(Fakta, důkazy atd.)

Rozvoj  

Vaše střecha

• Jaký problém chcete řešit?

Zastřešující sdělení

/

• Jak budete na kritiku
reagovat nebo jak se jí
vyhnete?

• Obvykle má dům 3–4 hlavní
pilíře (sdělení).
• Odpovídá na otázky jako:
• Jaké informace cílová
osoba potřebuje
k rozhodnutí?
• Jak vaše řešení pomáhá/
přináší vylepšení osobě,
která činí rozhodnutí?
• Jaký je přínos a hodnota
požadavku advokacie?

• K jakému jednání chceme
cílové osoby vyzvat?
29
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Vaše základy
• Fakta, důkazy a argumenty.
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/ Propojenost

/

Rozvoj  

Ve školních jídelnách
jsou potřeba zdravější svačiny

• Formulované na základě odpovědí
na otázky typu:
• Jaká fakta podporují vaši věc?
• Kdo s vámi souhlasí?
• Co vám říká vaše vlastní
zkušenost (např. jako Charita
máme přímý kontakt s chudými
a těmi, kdo stojí na okraji – co si
z toho můžeme odnést?)
• Jaká je naše důvěryhodnost?
• Proč by nám měla osoba
s rozhodovací pravomocí
naslouchat?
• Jaká jsou specifika našeho
řešení?

Zdravé svačiny
podporují
energii dětí

Zdravé svačiny
podporují
celoživotní
zdravé jídelní
návyky

Zdravé svačiny
slouží jako
prevence
onemocnění,
které
potenciálně
mohou způsobit
trvalé postižení,
jako jsou
onemocnění
srdce, cukrovka,
vysoký krevní
tlak a obezita.

Studie, rozhovor s dietologem, zprávy ze škol,
které již zdravé svačiny zavedly.
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Základní myšlenkou je, aby
všechny body byly jasné, precizně
formulované, stručné a aby
sdělení byla specificky zaměřená
na cílové skupiny, neboť právě to
pomáhá zaměřit se na věci, které
jsou pro cílové skupiny důležité.
Zastřešující sdělení zůstává v popředí
a zachovává si v rámci konkrétní
komunikace a místa jednotný
charakter.

/ Propojenost

/

Rozvoj  

Přizpůsobte sdělení:
komunikační pyramida
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Příběh sebe sama,
nás a teď 46
Dobrý příběh nebo dobré sdělení v sobě skrývá velkou
moc. Tento nástroj vám pomůže vytvořit příběh u kterého
se vám podaří získat odezvu od druhých, a díky kterému
dokážete předat vaše sdělení. Jde o to, vytvořit tři příběhy,
které by vcelku neměly zabrat více než 5 minut.

účel

Rozvoj  

• Příběh vás samých. Mělo by jít o váš osobní příběh,
který vysvětluje, proč jste se rozhodli pracovat na určité
záležitosti/problému: Výzvy, kterým jste čelili, vaše volby
a dopady, se kterými jste se setkali.
• Náš příběh. Tato část se soustředí na komunitu – jakým
výzvám čelila, jaké jsou její sdílené hodnoty apod.
Měla by inspirovat ostatní, vést je ke ztotožnění se
s vaším případem prostřednictvím určitých sdílených
hodnot a motivovat ostatní, aby se připojili k vaší výzvě
k jednání.
společně dosáhnout nebo naopak jaké důsledky
by mohla mít nečinnost. Na konci byste měli jasně
zformulovat vaši výzvu k jednání („Podepište naši petici“
atd.).

av

m

os

ko

un

/

Příběh
• Příběh přítomnosti. Zde můžete vysvětlit, čeho lze
přítomnosti

t

Příběh
sebe
samého

/ Propojenost

i ta

lé
na

Příběh nás

h
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Pokročilé nástroje
V této části naleznete nástroje, které vyžadují jistou míru
organizačních zkušeností – což je důvod, proč jsou tyto
nástroje považovány za pokročilé. Doporučujeme je těm,
kdo již mají zkušenosti s prací ve skupině a kteří delší
dobu spolupracují nebo se jinak angažují u Charity.
Analýza pomocí SWOT 47
Tento nástroj pomáhá zhodnotit situaci a vaši schopnost
řešit problémy. Tím, že pečlivě zvážíte vnitřní silné a slabé
stránky spolu s vnějšími hrozbami a příležitostmi, budete
schopni nalézt různé možnosti:
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/ Propojenost

/

Rozvoj  

• Nejlepším možným scénářem by byla advokacie, kde
byste mohli pracovat na daném tématu/problému, za
pomocí, kdy se silné stránky vaší organizace překrývají
zároveň s vnější příležitostí (např. se vláda chystá
schválit nový zákon o bydlení pro lidi bez domova, což je
oblast, na kterou se vaše organizace specializuje).
• Promarněná příležitost by byla advokační situace,
kdy existuje vnější příležitost, ale vaše organizace
nemá určitou vnitřní sílu (např. vaše organizace nemá
odbornost v oblasti navrhovaných reforem nebo má
příliš málo členů, než aby podnikla jakékoliv další
kroky).
• Příležitost k mobilizaci by byla oblastí, kde máte vnitřní
sílu a kde v současnosti existuje vnější hrozba (např.
plánovaný zákon by omezil prostor pro občanskou
společnost).
• Nejhorším možným scénářem by byla jakákoliv situace,
v níž se překrývají slabé stránky vaší organizace a vnější
hrozby.
33
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I

N
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R

N

SLABÉ STRÁNKY

Rozvoj  

ŠKODLIVÉ

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

• Lidské zdroje a interní dovednosti

• Nedostatek zaměstnanců a slabé zásady
v oblasti lidských zdrojů

• Mise a vize organizace

INTERNÍ

N

PŘÍLEŽITOST

NEVYUŽITÁ

/

• Dobré vztahy s vládou, partnery a klíčovými
osobami

• Problémy s financováním

• Slabý organizační mandát

• Minulé a současné aktivity, uplatnění
nejlepší praxe/získaných zkušeností

• Nedostatky v koordinaci a monitoringu
a evaluaci

• Pracovní zkušenosti na národní i lokální
úrovni

• Nedostatek systematické
spolupráce v organizaci

• Dobrá koordinace a mechanismy
monitoringu a evaluace

• Slabé řízení

• Stabilní zdroje financování

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

• Příslušné externí a tematické politiky/
zásady poskytují podporu

• Bezpečnostní problémy, např. válka, mizení
a únosy humanitárních pracovníků

• Podpora ze strany donorů a dalších
sektorových organizací

• Škodlivé vnější politiky

MOBILIZACE

NEJHORŠÍ

EXTERNÍ

HROZBA

• Politická vůle a povzbuzení

E

X

T

E

R

NEJLEPŠÍ

/ Propojenost

UŽITEČNÉ

Í

Í

SILNÉ STRÁNKY

E
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• Příznivá reakce komunity
• Příznivá distribuce zdrojů
• Podpora médií a organizací věnujících
se advokacii

• Vládní omezení a nedostatek politické vůle

• Nedostatek zájmu a problémy s přístupem
komunity
• Nedostatečný přístup k cílovým skupinám
a místům
• Problémy s udržitelností kvůli
nedostatečnému financování
• Nepřátelský postoj médií k NNO
a organizacím věnujícím se advokacii

„SWOT”: Beautiful rising

„SWOT 2”: Amalýza pro
nevládní organizaci, Creatly
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Matice rozhodování 48
Matice rozhodování je nástroj,
který vám pomůže rozhodnout,
jaké advokační požadavky by
měly mít prioritu. Vyžaduje
detailnější znalost daného
tématu a také znalosti na
straně vaší organizace.
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/ Propojenost

/

Rozvoj  

Příklad matice priorit: bydlení pro uprchlíky

Snazší přístup Dotace
Více sociálního
k bydlení pro na projekty bydlení pro
uprchlíky
bydlení
všechny chudé
Sociální přijatelnost

1

2

3

Relevantnost

3

1

2

Proveditelnost

1

2

3

Lidská důstojnost

2

1

3

Subsidiarita

1

3

2

SKÓRE

8

9

13

Proveďte prioritizaci pro každé kritérium
3 = nejzajímavější
1 = nejméně zajímavé
Poznámka: výsledky matice priorit by měly podporovat
diskusi o strategiích, nikoliv ji nahradit.
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Příklady jednání v rámci
advokacie
Posledním krokem tvorby vaší
advokační strategie je volba
konkrétního jednání, které vám
pomůže dosáhnout požadovaného
výsledku. Možných způsobů jednání
existuje celá řada a neexistuje nic
takového, jako správná nebo špatná
volba. To, zda jde o správné nebo
špatné jednání pro vás, zcela závisí
na vašem advokačním požadavku,
tedy požadované změně a na vašem
cílovém publiku. Jednání, které
velmi dobře funguje pro někoho,
kdo chce změnit legislativu státu,
může být nevhodné například
pro někoho, kdo se snaží zvýšit
povědomí místní populace.
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Jedním ze způsobů, jak změny
dosáhnout, je pracovat přímo
s osobami, které vytvářejí politiky,
neboť tyto osoby rozhodují o nutných
změnách. Velice jednoduchou
a přímou cestou, jak s nimi navázat
kontakt, je napsat dopis nebo
e-mail, v němž vysvětlíte, proč vás
daný problém trápí a co byste rádi,
aby tyto osoby udělaly. Zároveň
požádáte o schůzku, kde problém
prodiskutujete. Dané rozhodující
osoby pravděpodobně dostávají
podobných e-mailů, hovorů a dopisů
velké množství, proto si na odpověď
budete muset pravděpodobně nějaký
čas počkat. Pokud nedostanete
odpověď do dvou týdnů, připomeňte
se. Pokud se vám podaří domluvit
si schůzku, dbejte na to, abyste se

/

Rozvoj  

dobře připravili: Jasně formulujte,
čeho byste chtěli dosáhnout a jak
byste chtěli, aby vám tento konkrétní
politik pomohl (pokud je pro vás
domluvení schůzky obtížné, ověřte,
zda neexistuje něco jako konzultační
hodiny, kdy občané mohou sdílet své
problémy). 49
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AMINA
Setkání s ministrem spravedlnosti
Amina (19) pracuje na projektu „POW!ER – Mladí lidé
proti útlaku na ženách pomocí emancipace a zvyšování
povědomí“: 50 jejich cílem je upozornit na problém
nenávistných projevů na internetu a násilí na ženách
a dívkách v kyberprostoru, vzdělávat veřejnost
o tomto tématu a poskytovat obětem platformu,
kde by mohly vyprávět své příběhy. V rámci projektu
POW!ER Amina a dvě další mladé ženy v současné době
pracují na výstavě nazvané „Viditelný“, která zobrazuje
nenávistné komentáře v souvislosti s osobními
příběhy dívek a žen, které jimi byly zasaženy. Ministr
spravedlnosti Aminy země, mající na starosti přípravu
návrhu nového zákona proti internetové nenávisti, se
o projektu dozvěděl z místních médií a pozval Aminu
a její kolegyně na setkání. Pro Aminu to znamenalo
významnou příležitost k představení svého projektu
a k diskusi o svých nápadech přímo s ministrem, který
má na starosti zmiňovaný nový zákon, který doufejme
zohlední některé poznatky a zkušenosti, ke kterým
projekt dospěl.
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JANA
Apel na politiky pomocí otevřených
dopisů a připomínky k nové
legislativě
Jana (24) je ambasadorkou cílů
udržitelného rozvoje pro Charitu
Vorarlberg v Rakousku. 51 V současné
době hájí a prosazuje používání
skleněných lahví na místních
školách místo lahví plastových.
Aby na sebe upoutala pozornost,
napsala příslušným politikům
otevřené dopisy a vyjádřila se
k nové legislativě. Její rada zní:
nebojte se kontaktovat politiky.
Jejich znalosti jsou často jen obecné
a mnohdy o tématech, které by
měli zastřešovat, nevědí zdaleka
vše. Často mají zájem promluvit si
s někým, kdo o konkrétním tématu
hodně ví a projevuje o ně velký
zájem – a takovým člověkem můžete
být pávě vy!
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Při jednání v rámci advokacie je vždy
dobré hledat spojence, kteří vám
pomohou dosáhnout vašeho cíle.
Dokonce může existovat spojenec,
který podniká stejné kroky, které
plánujete provést i vy a který vám
může pomoci šířit vaše sdělení
či má dokonce přímý kontakt
s osobami s rozhodovací pravomocí,
které byste chtěli oslovit. Proto se
nebraňte kontaktu se spojenci!
Další možné kroky, 52 které můžete
podniknout ve vztahu k tvůrcům
politik:
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• Připravit dokument k briefingu
a pozvat tvůrce politik na
zahajovací akci.
• Upořádat veřejnou panelovou
diskusi a přizvat osoby
s rozhodující pravomocí k účasti
v panelu.
• Připravit petici. Petice by měla
být krátká a k věci, s jasně
formulovaným požadavkem na
kroky, které by měl příjemce petice
provést. Rovněž by měla obsahovat
vysvětlení, proč by petici měli lidé
podepisovat. Mělo by jí být možné
podepsat online i písemně.
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• Jiným způsobem prosazení
změny je zvyšování povědomí
široké veřejnosti. I když těmito
kroky nemíříte přímo na osoby
s rozhodovací pravomocí, může to
mít stále dopad za předpokladu,
že jsou tyto osoby s rozhodovací
pravomocí volenými představiteli.
Jejich prací je naslouchat občanům
a zabývat se problémy, které je
trápí.
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DILEK
#partofthepuzzle a #nicetomeetyou
Dilek (25) se připojila k organizaci
youngCaritas ve Vídni před několika
lety. Jednou z prvních akcí, které
zorganizovala, byla akce nazvaná
#partofthepuzzle, kde se spolu se
svými kolegy ptala uprchlíků, jaká jsou
jejich přání. Poté tato přání přeložili
do několika jazyků a vytvořili obří
plakát, který vystavili v centru města.
S podporou Charity Vídeň pak připravila
projekt #nicetomeetyou 53 – projekt
pro lidi stejné generace, v němž se
uprchlíci a Rakušané spojili a dostalo
se jim podpory, aby se společně
věnovali volnočasovým aktivitám.
Prostřednictvím tohoto projektu dostala
řada Rakušanů příležitost se poprvé
v životě setkat s uprchlíky a lépe
pochopit jejich situaci a obavy, ale také
jejich ambice a naděje.
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VERONIKA
školní stávky, protesty
a umělecké instalace
Veronika (24) je součástí
skupiny Fridays For
Future. 54 Usilují
o klimatickou spravedlnost
a rovněž o dodržování
Pařížské dohody, jejímž
cílem je omezit zvyšování
teploty na 1,5 stupně Celsia.
Veronika za tímto účelem
uspořádala školní stávky,
protesty a flash mob akce.
Při jedné příležitosti spolu
se svými kolegy uspořádala
uměleckou instalaci
před ústředím OMV, na
níž vizuálně ztvárnili své
požadavky, které se snaží
prosadit.
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Zvyšování povědomí
Další akce s cílem zvýšit
povědomí 55, které můžete využít:
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• Flash mob 56 – představuje
spontánní akci probíhající
na veřejnosti, která má často
ráz slavnosti. Využívá sociální
média a mezilidské kontakty,
aby na konkrétním místě a čase
uspořádala setkání lidí bez
předchozích příprav.

• Zorganizujte performanci nebo
veřejnou výstavu – může jít
o kreativní a zábavný způsob, jak
zvýšit povědomí a nadchnout
ostatní.

• Lidský banner 57 – ohromující
obraz vytvořený lidmi, kteří se
postaví tak, že utvoří slovo nebo
slogan.

• Kontaktujte média – zapojte místní
tisk nebo rozhlas a zvyšte mediální
pokrytí své kampaně.

• Kampaň v sociálních médiích – je
skvělou cestou, jak zajistit, že se
vaše sdělení dostane k veřejnosti.
Napříč všemi kanály používejte
stejné hashtagy.

• Pořádejte akce – může vám
to pomoci zvýšit povědomí
o problému ve vaší komunitě.

• Napište příspěvek na blog –
můžete použít vlastní blog nebo
kontaktovat organizaci, která jej
zveřejní za vás.

• Petice – čím více podpisů získáte,
tím lépe budete moci ukázat, že se
vaše kampaň těší velké podpoře.
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Vyhodnocení
Poté, co jste podnikli vámi vybrané kroky
v rámci advokacie, je důležité je na
základě jejich výsledku vyhodnotit:
• Co šlo dobře?
• Co nefungovalo?
• Kde jste měli částečný úspěch?

MIND  Migrace

na kterém byste chtěli pracovat. Pokud
jste byli úspěšní jen částečně nebo jste
neuspěli vůbec, možná se budete muset
vrátit ke kroku „posoudit“, abyste znovu
vyhodnotili, jakou změnu si přejete,
nebo ke kroku „jednat“, abyste se znovu
zamysleli nad kroky, které jste si zvolili,
a rozhodli, zda není potřeba je změnit.
Toto se nazývá cyklus advokacie:
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NÁMĚTY K PŘEMÝŠLENÍ
Budování koalice:
Pokuste se nalézt spřízněné
osoby nebo organizace, abyste
maximalizovali výsledky vašeho úsilí.

Pozorovat

• Jak se situace změnila od doby, kdy jste
začali plánovat svou strategii?
Je důležité být co nejupřímnější, protože
pouze realistické vyhodnocení vaší
práce a příslušných změn vám umožní
získat z této analýzy co nejvíce: Pokud
byly vámi podniknuté kroky úspěšné
a k zamýšlené změně došlo, můžete se
vrátit ke kroku „pozorovat“ na začátku
této kapitoly a začít hledat jiný problém,

/ Propojenost

Zhodnotit

Oslavovat

Posoudit

Jednat
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Migrace

Rozvoj

• V roce 2019 bylo 79,5 milionů lidí na celém světě nuceně
přesídleno – to činí 1 % světové populace.

• Remitence v zemích s nízkým a středně vysokým
příjmem byly třikrát vyšší než objem oficiální rozvojové
pomoci v roce 2019. 64

• Nejvíce nuceně přesídlených lidí je ze Sýrie: Utéct
musela více než polovina obyvatelstva země. 58
• V roce 2019 se přibližně 271 milionů dětí narodilo v jiné
zemi, než ke které oficiální přísluší podle občanství
rodičů. To je celkem 3,5% světové populace. 59
• Oproti tomu, počet osob, které migrují v rámci svých
zemí je odhadován jako třikrát vyšší než počet těch, kteří
migrují do jiné země. 60

• V roce 1970 byla uzavřena dohoda o dlouhodobém
cíli zvýšit objem oficiální rozvojové pomoci na
0,7 % národního příjmu donorských států. 65 V roce 2019
vynakládaly na oficiální rozvojovou pomoc prostředky
ve výši 0,7 % jen čtyři země: Velká Británie, Dánsko,
Švédsko, Norsko a Lucembursko. 66

• V roce 2019 poskytovaly rozvojové země útočiště
85 % všech uprchlíků. 61
• V roce 2019 73 % uprchlíků žilo v zemích sousedících se
zeměmi, odkud odešli. 62
• V roce 2019 bylo Turecko zemí, kde přebývalo nejvíce
uprchlíků a to již 6. rok po sobě. 63
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Migrace a rozvoj
• Migrace a rozvoj jsou vzájemně propojené, ale
neexistuje přímá spojitost mezi nedostatečnou
rozvinutostí a migrací nebo mezi rozvojem a absencí
migrace. 67
• Migrace vyžaduje dostatečné zdroje, konexe
a individuální nasazení. V důsledku toho nemigrují ti
nejchudší. 68
• Neexistuje prokázaná korelace mezi odstraněním
chudoby v určité zemi a se snížením emigrace z této
země. 69
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Slovníček pojmů

(SP)

• Organizace občanské společnosti (Civil Society
Organisaiton, CSO): Organizace občanské společnosti
je nevládní a neziskovou organizací založenou občany,
která sleduje společný účel ve veřejném zájmu.
Příkladem jsou náboženské organizace, nevládní
organizace a komunitní organizace.
• Výbor pro rozvojovou pomoc (Development Assistance
Committee, DAC): Výbor pro rozvojovou pomoc je
mezinárodním fórem pro diskusi o pomoci, rozvoji
a snižování chudoby v rozvojových zemích. Výbor tvoří
30 členů OECD.
• Evropský fond rozvoje (European Development Fund):
Evropský fond rozvoje je finančním nástrojem Evropské
unie pro rozvojovou spolupráci v Africe, Karibiku
a Pacifiku.
• Vyhoštění: Cizinci, kteří nezískají právo legálně zůstat
v cílové zemi, jsou posílání zpět do svých domovských
zemí.
• Ženevská konvence z roku 1951: Ženevská konvence,
rovněž známá jako Konvence o uprchlících z roku 1951
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byla zvláštní konferencí OSN, která se konala v roce
1951 v Ženevě. Tato konvence definuje pojem „uprchlík“
stejně jako související práva (ochrana, právní status,
sociální práva, pomoc atd.), která mají signatářské státy
zajišťovat. Dokument dosud podepsalo 149 států.
• Hrubý národní příjem (Gross national income, GNI):
Hrubý národní příjem je hodnota veškerých příjmů
(v českém prostředí se rovněž používá ukazatel hrubý
domácí produkt - HDP) obyvatel země (jak občanů,
tak cizích státních příslušníků) v rámci geografických
hranic státu a čistých příjmů (mzdy, platy a příjem
z nemovitostí) ze zahraničí. Zkráceně řečeno, hrubý
národní příjem je měřítkem všech peněžních prostředků,
zboží, služeb a investic přicházejících do země nebo
zůstávajících v zemi.
• Úroková míra: Úroková míra označuje, kolik ti, co si
půjčují, zaplatí za vypůjčené peníze. Uvádí se obvykle
jako procento z půjčené částky. Jednoduchý 10% úrok
znamená, že pokud si někdo půjčí 100 dolarů, musí
zaplatit 110 dolarů.
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• Multilaterální organizace: Multilaterální organizace
je organizací vytvořenou třemi nebo více státy, které
spolupracují na řešení problémů důležitých pro
všechny zúčastněné státy. Mezi příklady multilaterálních
organizací patří Organizace pro hospodářskou
spolupráci a rozvoj (OECD), Organizace spojených
národů (OSN/UN) a Světová obchodní organizace (WTO).
• Přesídlení: Přesídlení znamená výběr a přesun uprchlíků
z hostitelské země do třetí země, která souhlasila, že je
jako uprchlíky přijme a udělí jim trvalý pobyt. 70
• Systém sociálního zabezpečení: Programy zřízené
zákonem a spravované státními úřady s cílem
poskytnout osobám v situacích, které je činí
zranitelnými, určitý jistý příjem.
• Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR):
UNHCR je globální organizace, jejímž posláním je
zachraňovat životy, chránit práva a budovat lepší
budoucnost pro uprchlíky, nuceně přesídlené komunity
a osoby bez státní příslušnosti. 71
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https://www.caritas.eu/common-home-eu/
https://www.sora.at/fileadmin/downloads/projekte/2020_SORA-Forschungsbericht_Systemrelevante_Berufe.pdf
https://inmigration.caritas.it/sites/default/files/2016-10/Rapporto_Progetto_Presidio.pdf; https://caritashuelva.org/blog/2020/04/03/coronaviruscaritas-alerta-sobre-la-extrema-precariedad-social-en-la-que-estan-miles-de-personas-en-infraviviendas-y-asentamientos/
https://www.iom.int/who-is-a-migrant
https://www.unhcr.org/protection/operations/56684ce89/briefing-paper-understanding-root-causes-displacement-idmc-2015.html
https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2020.pdf
https://ideas.repec.org/a/bog/econbl/y2016i43p31.html; https://www.politico.eu/article/greece-reverse-brain-drain-skills-young-people-financialcrisis/
https://www.studying-in-uk.org/international-student-statistics-in-uk/#:~:text=Statistics%20show%20that%20the%20total,outside%20of%20the%20
European%20Union.
https://www.unhcr.org/afr/what-is-a-refugee.html
https://www.unhcr.org/4552f2182.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/635559/EPRS_BRI(2019)635559_EN.pdf
https://www.caritas.eu/policy-work/asylum-migration/
https://reliefweb.int/report/greece/iom-mediterranean-arrivals-reach-110699-2019-deaths-reach-1283-world-deaths-fall
https://www.unhcr.org/asylum-seekers.html
https://emergency.unhcr.org/entry/67716/idp-definition
Viz výše.
https://www.unhcr.org/dr-congo-emergency.html
https://www.caritas.eu/wordpress/wp-content/uploads/2019/11/European-Common-Home-full-publication-one-page.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264123571-5-enpdf?expires=1595850982&id=id&accname=guest&checksum=83FAEA2E024069872F2AB277
3D68362D
https://sdgs.un.org/goals#:~:text=The%202030%20Agenda%20for%20Sustainable,now%20and%20into%20the%20future.&text=The%20Summit%20
led%20to%20the,reduce%20extreme%20poverty%20by%202015.
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg10
https://data.oecd.org/oda/net-oda.htm
https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-data/ODA-2019-detailed-summary.pdf
https://data.worldbank.org/indicator/DT.ODA.ALLD.CD?locations=UG

46

Odkazy
a další zdroje
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.
33.
34.

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

MIND  Migrace

/ Propojenost

/

Rozvoj  

https://reliefweb.int/report/world/history-foreign-aid
https://vu.fernuni-hagen.de/lvuweb/lvu/file/FeU/KSW/2018SS/34612/oeffentlich/34612-7-01-S2+Vorschau.pdf
https://www.oecd.org/about/history/#d.en.194377
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_674
http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-b standards/Evolution%20of%20ODA.pdf
https://concordeurope.org/tag/aidwatch/
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/content/about_en; https://www-cdn.oxfam.org/s3fs-public/file_attachments/bp-emergency-for-whomeutf-africa-migration-151117-en_1.pdf
https://www.oecd.org/migration/OECD%20Migration%20Policy%20Debates%20Numero%202.pdf; https://www.caritas.eu/common-home-eu/
https://www.oecd.org/migration/OECD%20Migration%20Policy%20Debates%20Numero%202.pdf
https://www.greenpeace.de/themen/atomkraft/protest-auf-dem-atomkraftwerk-unterweser
https://www.greenpeace.de/themen/meere/toter-finnwal-vor-japanischer-botschaft-berlin
https://advocatesforyouth.org/wp-content/uploads/2019/04/Youth-Activist-Toolkit.pdf
https://climateemergencyeu.org/
https://www.maricopeny.com/about
https://www.malala.org/malalas-story
https://www.freeperiods.org/about-us
Papež John XXIII, Mater et Magistra, 1961
CE ALP, PP1, snímky 22-25 & PP2 snímek 4
file:///C:/Users/ARuesch/Downloads/2014_an_advocacy_tool_kit_part_2_en_0.pdf p.44
https://beautifulrising.org/tool/power-mapping
file:///C:/Users/ARuesch/Downloads/2014_an_advocacy_tool_kit_part_3_en.pdf str.56
CE ALP, PP2, snímky 39-58
CE ALP, PP3, snímky 63-69
https://beautifulrising.org/tool/story-of-self-us-and-now
https://beautifulrising.org/tool/swot
CE ALP, PP2, snímky 30-32
https://www.unicef.org.uk/working-with-young-people/youth-advocacy-toolkit/
https://www.caritas-wien.at/power/
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https://www.caritas-vorarlberg.at/spenden-helfen/auslandshilfe/engagieren/jugendbotschafter/
http://fileserver.idpc.net/library/advocacy_toolkit.pdf
https://wien.youngcaritas.at/aktionen/thema/nicetomeetyou
https://fridaysforfuture.at/
https://www.unicef.org.uk/working-with-young-people/youth-advocacy-toolkit/
https://beautifulrising.org/tool/flash-mob
https://beautifulrising.org/tool/human-banner
https://www.unhcr.org/ph/campaigns/syria-crisis-8-years#:~:text=Eight%20years%20on%20into%20the,six%20million%20inside%20the%20country.
https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates19.asp
https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2020_en_ch_2.pdf
https://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/5ee200e37/unhcr-global-trends-2019.html
https://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/5ee200e37/unhcr-global-trends-2019.html
https://www.unhcr.org/search?comid=56b079c44&&cid=49aea93aba&tags=globaltrends
https://blogs.worldbank.org/opendata/money-sent-home-workers-now-largest-source-external-financing-low-and-middleincome#:~:text=Today%2C%20they%20are%20more%20than,FDI%20combined%2C%E2%80%9D%20says%20Ratha.
https://www.oecd.org/dac/stats/ODA-history-of-the-0-7-target.pdf
https://public.tableau.com/views/ODA-GNI_15868746590080/ODA2019?:display_count=y&publish=yes&:origin=viz_share_link?&:showVizHome=no#1
https://www.caritas.eu/wordpress/wp-content/uploads/2019/11/European-Common-Home-full-publication-one-page.pdf
https://www.caritas.eu/wordpress/wp-content/uploads/2019/11/European-Common-Home-full-publication-one-page.pdf
https://www.caritas.eu/wordpress/wp-content/uploads/2019/11/European-Common-Home-full-publication-one-page.pdf
https://www.unhcr.org/protection/resettlement/46f7c0ee2/unhcr-resettlement-handbook-complete-publication.html?query=resettlement
https://www.unhcr.org/about-us.html

Použité fotografie:
*
*
*

https://www.caritas-austria.at/fileadmin/storage/global/image/Kampagnen-nach-Jahren/MIND/Caritas_YOUTH_ADVOCACY_TOOLKIT_20201221_
digital.pdf
https://fridaysforfuture.org
https://pixabay.com
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Rozvoj
https://concordeurope.org/tag/aidwatch/
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/content/about_en
https://www.charita.cz/res/archive/015/001830.pdf?seek=1580377027
https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/all-news-and-stories/2019-annual-report-eu-emergency-trust-fund-africa-available_en#:~:text=26%20
March%202020-,The%202019%20Annual%20Report%20of%20the%20EU%20Emergency%20Trust%20Fund,for%20Africa)%20is%20now%20
available.&text=These%20include%20the%20fight%20against,in%2C%20their%20country%20of%20origin.
• https://www.oecd-ilibrary.org/sites/5e331623-en/index.html?itemId=/content/component/5e331623-en
•
•
•
•
•

Advokacie
• https://commonslibrary.org/guide-power-mapping-and-analysis/
• https://advocatesforyouth.org/wp-content/uploads/2019/04/Youth-Activist-Toolkit.pdf

Migrace
•
•
•
•

https://www.unhcr.org/search?comid=56b079c44&&cid=49aea93aba&tags=globaltrends
https://csactioncommittee.org/wp-content/uploads/2020/07/Mapping-report-FINAL.pdf
https://publications.iom.int/books/world-migration-report-2020
https://www.internal-displacement.org/global-report/grid2020/
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Tato příručka v anglickém originále vznikla v rámci
projektu MIND financovaného z programu Evropské
unie pro vzdělávání a osvětu (Development Education
and Awareness Raising – DEAR). Informace obsažené
v této publikaci nemusí nutně odrážet postoj či názor
Evropské unie.
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/
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Česká verze publikace byla podpořena z projektu
Dialogem k partnerství pro udržitelný rozvoj
financovaného v rámci zahraniční rozvojové
spolupráce ČR.
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Strom problému/řešení

Mocenské mapování

Teorie změny

SFÉRA KONTROLY

SFÉRA VLIVU

SFÉRA ZÁJMU

Dům sdělení

SWOT analýza

UŽITEČNÉ

ŠKODLIVÉ
SLABÉ STRÁNKY

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

EXTERNÍ

INTERNÍ

SILNÉ STRÁNKY

