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Úvod

Medzinárodné migrácie sa od začiatku 90. rokov stali kľúčovou otázkou: pád sveta rozdeleného 
na dva póly s otvorením hraníc na východe, pohyb utečencov, rozvoj cezhraničných mobilít, 
životaschopnosť diaspór, rastúca mobilita populácií, priťahovaných viac globálnymi mestami, 
ako krajinami.

Ostáva konštatovať: migrácie, rozvoj a medzinárodné vzťahy sú úzko prepojené v tomto 
globalizovanom priestore.

Táto otázka vzťahov medzi migráciami a rozvojom je dnes veľmi dôležitá v agende globálnej 
politiky. Zastáva taktiež popredné miesto v agende európskej politiky, ako to dokazujú nedávne 
oznámenia a vyhlásenia Rady k tejto téme.

Avšak, je potrebné konštatovať, že aj keď sú nastolené otázky početné, s formulovaním a 
konkretizovaním odpovedí sa mešká. A je to často „severná“ vízia, ktorá prevláda viac v 
obrannom a ochrannom ako solidárnom a partnerskom duchu.

I) Medzinárodné migrácie: stav vecí

Na začiatku 21. storočia je každý 35. obyvateľ tejto planéty medzinárodným migrantom. 
Celkový počet migrantov sa odhaduje na 175 miliónov osôb (3 % svetovej populácie). V 
priebehu posledných 35 rokov sa počet medzinárodných migrantov viac ako zdvojnásobil. 40 % 
migrantov žije v rozvojových krajinách.

Motívy migrujúcich sú rôzne: utečenci vyháňaní vojnami a konfliktmi, prírodnými katastrofami; 
ekonomickí migranti hľadajúci prostriedky na prežitie pre nich samých, alebo pre svoju dedinu.  
Demografia a chudoba už nie sú hlavnými faktormi. Dejiny populácií, kultúrne väzby, 
lingvistická príbuznosť, alebo existencia nedemokratických režimov sú tak isto dôležité faktory v 
migračnej dynamike ako samotný zákon „príjmového rozdielu“.
V tejto správe sa spravodajca sústreďuje na ekonomickú migráciu, pretože práve na túto 
kategóriu má politická súdržnosť migrácia - rozvoj najväčší dopad.

Jeden z troch migrantov žije v Európe (20 miliónov migrantov, z toho 15 miliónov nepochádza 
zo Spoločenstva). Veľká väčšina migrantov v rámci EÚ pochádza zo zvyšku Európy (45 %). 
Podiel subsaharskej Afriky je relatívne nízky (9 %), avšak táto správa mu bude venovať zvláštnu 
pozornosť, keďže do Afriky sa koncentruje väčšina európskej rozvojovej pomoci.

II) Rozvoj a migrácia:

1 - Spolupráca migrantov prispieva k rozvoju ich pôvodných regiónov.
Podľa Svetovej banky predstavovali remitencie v roku 2005 232 miliárd dolárov, z toho 167 
miliárd bolo odoslaných do rozvojových krajín. Tieto oficiálne remitencie široko presahujú 
Oficiálnu rozvojovú pomoc (ODA). Tieto čísla neberú do úvahy neoficiálne remitencie, 
ktoré sa odhadujú na najmenej 50 % oficiálneho čísla. 
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2 - Migranti predstavujú bohatstvo pre hostiteľskú krajinu
Táto rola by mala byť viac uznávaná a podporovaná. Pretože migranti sú prvými obeťami 
neistoty, ktorá spočíva na dvoch základoch: sociálna nerovnosť a diskriminácia, nerovnosti 
medzi krajinami a dominovanie juhu severom. 

3 - Únik mozgov
Pre mnohé južné krajiny sú migrácie symbolom odchodu vzdelanejších, alebo 
podnikavejších občanov. Tento „únik mozgov“ oberá štáty o príjmy a bráni krajinám v 
profitovaní z „návratu investícií“, ktoré venovali na vzdelávanie a výchovu týchto osôb.
Vážnejšie je, ak sa táto migrácia dotýka odborníkov zo sektorov zdravotníctva, alebo 
vzdelávania, pretože vtedy ohrozuje poskytovanie a kvalitu základných služieb v južných 
krajinách. 
Toto je prípad subsaharskej Afriky. Iba 50 lekárov zo 600, ktorým bolo poskytnuté 
vzdelanie od nadobudnutia nezávislosti vykonáva svoju prax v Zambii. 

III) Výzva pre politiku spolupráce EÚ

1 - Začleniť otázku migrácií  a ich dopad na rozvoj do rozvojových cieľov milénia
Otázku migrácií obsahujú všetky rozvojové ciele milénia. Avšak žiadny ich výslovne 
neuvádza. Je jasné, že zložitosť väzieb medzi migráciami a rozvojom neumožňuje 
považovať túto výzvu za „cieľ“ ako taký. Avšak je potrebné viac sa zaoberať touto otázkou 
v úvahách o rozvojových cieľov milénia a v ich implementácii.

2 - Investovať do výchovy a vzdelávania obyvateľov a propagovať „slušnú prácu“ pre všetkých

Zodpovednosť pre štáty, požiadavka pre rozvojovú pomoc
Tak na severe ako aj na juhu musí byť dosiahnutý cieľ „20/20“: 20 % z verejnej pomoci 
Severu a 20 % z národných rozpočtov juhu venované na základné sociálne služby.
Už viac rokov Európsky parlament odporúča, aby 20 % z fondov spolupráce pre rozvoj EÚ 
bolo pridelených základným cieľom vzdelávania a zdravotníctva. Od tohto sme ešte 
ďaleko... Obnos na vzdelávanie a zdravotníctvo je pre krajiny AKT v rámci FED veľmi 
vzdialený od tejto referenčnej sumy (4,98 % v roku 2004).

Propagovanie „slušnej práce“
Spravodajca za účelom konkrétneho začlenenia propagácie slušnej práce do európskej 
agendy v oblasti rozvoja naznačuje:
- Začlenenie klauzúl o dodržiavaní základných pracovných noriem do všetkých 

bilaterálnych dohôd podpísaných EÚ, alebo jej členskými štátmi.
- Zavedenie nástroja kontroly („bilaterálni pozorovatelia“).
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3 - Uznať a posilniť úlohu diaspór v prospech rozvoja ich domovských krajín.

Podporovanie a uľahčovanie finančných transferov migrantov.
Treba podporovať vlády a finančné inštitúcie aby uľahčovali transfery prostriedkov 
migrantov prostredníctvom ich zlacnenia, zrýchlenia a zabezpečenia, aby podnecovali 
migrantov k využívaniu oficiálnych systémov pre transfery.

Rozšíriť prístup migrantov k finančným službám
EÚ a členské štáty musia spružniť kritériá prístupu k systému transferu peňazí, aby ho ešte 
viac otvorili združeniam migrantov.

Usmerňovať repatriáciu prostriedkov migrantov smerom k produktívnym investíciám
- Uľahčiť prístup mikropodnikov a MSP, často pochádzajúcich z takzvaného 

„neoficiálneho“ sektora, k úverom.
- Preskúmať inovatívne finančné produkty určené diaspóram, ako napríklad „Plán 

rozvojového sporenia“, podľa Plánu sporenia na bývanie.

4 - Podporovanie okruhovej, alebo „kyvadlovej“ migrácie, ktorej prínos pre rozvoj 
hostiteľských a domovských krajín je najvýznamnejší.

- EÚ a členské štáty musia so súhlasom domovských krajín definovať a implementovať 
politiky a programy dočasných migrácií.

- Transfer dôchodkových dávok a všetkých sociálnych dávok musí byť systematizovaný a 
musí byť predmetom špecifických bilaterálnych, alebo multilaterálnych dohôd medzi 
domovskými a hostiteľskými krajinami (dnes menej ako 25 % medzinárodných 
migrantov žije v krajinách spojených takýmito dohodami).

5 - Zabrániť úniku mozgov a zmierniť jeho negatívny dopad na rozvoj

Na juhu
Je potrebné implementovať stratégie zamerané na „vzdelávanie a udržanie“, predovšetkým 
cez prehodnotenie odborných stupňov sociálneho charakteru a kladením dôrazu na situáciu 
žien, významne zastúpených v zdravotníckych a vzdelávacích profesiách a často 
podstupujúcich diskrimináciu na základe pohlavia.

Na severe
- Presmerovať vzdelávanie smerom k sektorom pracovného trhu, ktoré sú obeťami 

nedostatku pracovnej sily.
- Financovať špecifické programy určené krajinám a sektorom, ktorých sa zvlášť dotýka 

únik mozgov a to prostredníctvom spolufinancovania medzi severnými a južnými 
partnermi.

- Prijať „kódex správania sa EÚ“ podľa myšlienky Komisie z roku 2002, za účelom 
usmerňovania náboru. 

- Navrhnúť špecifický program, ktorým bude možné čeliť kríze ľudských zdrojov v
zdravotníckom sektore v Afrike.

Od úniku k „cirkulácii“ mozgov
- Podporovať dočasné a virtuálne návraty na základe praxe, aktuálne vedenej Európskou 
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úniou.
- Podporovať inštitucionálne partnerstvá medzi organizáciami rozvojových krajín a 

členskými štátmi EÚ (výskumné inštitúcie, univerzity, nemocnice...).
- Navrhnúť inovatívne opatrenia, určené na mobilizovanie kvalifikovaných elít z diaspór za 

účelom rozvoja: prevzatie mzdových rozdielov pre vysokokvalifikovaných migrantov 
ochotných vrátiť sa do svojej krajiny, systémy „dvoch stoličiek“ pre personál verejného 
sektora (učitelia, výskumníci, lekári). 

6 - Zaradiť otázku migrácií do centra partnerstva AKT - EÚ

Iniciatívy, ktoré majú byť začlenené do prebiehajúcich rokovaní o dohodách o 
hospodárskom partnerstve (EPA), na základe článku 13 dohody z Cotonou:
- Rovnosť zaobchádzania v oblasti sociálneho poistenia pre občanov pochádzajúcich z 

krajín AKT, naplánovanú už v Dohovore z Lomé, ktorý však ostal iba v rovine mŕtveho 
dokumentu.

- Zlepšená dostupnosť krátkodobých víz pre občanov z krajín AKT a priaznivejšie pravidlá 
v oblasti mobility dočasnej pracovnej sily; návrhy v tomto zmysle musia byť predložené 
predovšetkým pri každom prípadnom rokovaní o readmisných dohodách.

- Zavedenie informačného programu v krajinách AKT určeného kandidátom na migráciu 
do EÚ.

Nový nástroj: facilita AKT - EÚ o migráciách
Tento nástroj, dotovaný 25 miliónmi €, má posilniť kapacity krajín AKT v oblasti migrácií. 
Má byť operatívny na konci roka 2006.
Avšak ciele tohto nástroja musia byť vyjasnené, aby nebol odklonený od svojho 
rozvojového cieľa v prospech európskych záujmov v oblasti bezpečnosti.

7 - Nastaviť program AENEAS na rozvojové výzvy

EÚ sa v rámci svojich vzťahov s tretími krajinami vybavila programom umožňujúcim 
financovanie projektov vzťahujúcich sa na migrácie: AENEAS.
Aj keď je tento program financovaný v rámci kategórie 4, určenej pre zahraničné opatrenia, 
je veľmi široko využívaný pri opatreniach na ochranu hraníc. Toto nie je akceptovateľné. 
Tento program, rovnako ako jeho nasledovník v roku 2007, musí pôsobiť reálne a výlučne v 
prospech stratégie posilňovania prínosu migrácií v rámci rozvoja. 
V tomto duchu musí byť prijatá reforma riadenia tohto programu za účelom zníženia 
minimálnej sumy financovaných projektov (dnes 500 000 €), prakticky vylučujúcej z výberu 
mimovládne organizácie, ktoré v rámci týchto výziev nemožno obchádzať.

8 - Chrániť práva migrantov

Dodržiavať medzinárodné právo
Najdôležitejším textom je Medzinárodný dohovor o ochrane práv všetkých migrujúcich 
pracovníkov a členov ich rodín, ktorý prijalo OSN 18. decembra 1990 a ktorý nadobudol 
účinnosť 1. júla 2003.
Členské štáty musia bezodkladne ratifikovať tento Dohovor (žiadny tak do dnešného dňa 
neurobil!).
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Boj proti obchodovaniu
EÚ musí prioritne bojovať proti obchodovaniu s ľuďmi súvisiacim s migráciami.
Vo svojom budúcom, aktuálne pripravovanom akčnom pláne musí Komisia prikladať 
zvláštnu pozornosť obzvlášť zraniteľným osobám, predovšetkým ženám a maloletým a trvať 
na potrebe spolupráce s domovskými a tranzitnými krajinami.

9 - Lepšie zohľadňovať špecifickú rolu žien v rámci migrácií a rozvoja
Migračné politiky neberú do úvahy, alebo len veľmi málo, špecifickú rolu žien. Napriek 
tomu takmer polovica medzinárodných migrantov sú ženy (48,6 %). Mnohé štúdie ukázali, 
že podpora projektov vedených ženami (napríklad mikroúver) prináša optimálny prínos pre 
rozvoj.
- Rovnosť pohlaví musí byť integrovaná do všetkých rozvojových, alebo spolurozvojových 

programov spojených s otázkou migrácií (mainstreaming).
- Ženy musia byť privilegovaným cieľom opatrení zameraných na zvyšovanie 

zodpovednosti diaspóry.

10 - Podporovať iniciatívy regionálnych organizácií ohľadne migrácií juh/juh
Africké regionálne organizácie a Európska únia môžu zohrať významnú úlohu pri 
usmerňovaní ekonomickej  migrácie v Afrike, napríklad pomocou bilaterálnych a 
multilaterálnych dohôd, zostavených z doložiek o dodržiavaní ľudských práv a štandardov 
MOP.  Mimovládne organizácie iniciovali projekty, ako SAMP (Southern African Migration 
Project), pre dynamiky migračných tokov v južnej Afrike smerom do Juhoafrickej 
republiky.
EÚ musí podporovať tieto iniciatívy a zahrnúť dimenziu migrácie Juh/Juh so svojimi 
špecifickými potrebami do formulácie dohôd o hospodárskom partnerstve (EPA).


