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Přílohy 
 

Příloha č. 1: Subjektivní pohled uprchlíků na integrační proces v ČR 

V jedné z afrických zemí, ze které rodina Chukwuových pochází, museli lidé čelit od 

začátku 90. let problémům spojených s válkou. Do této problematiky patřily jak „krvavé 

diamanty“, tak nechvalně proslulí „dětští vojáci“. V průběhu 90. let došlo k několika dalším 

vojenským převratům. Na konci 90. let vyslaly Spojené národy do této země své vojenské 

jednotky k plnění mírových cílů. Po roce 2000 byla válka oficiálně ukončena.  

Občanská válka, která trvala přibližně deset let, si vyžádala více než 50 tisíc obětí a 

více než 2 mil. lidí opustilo své domovy do utečeneckých táborů. I když válka skončila, země 

neustále čelila i v následujících letech velké politické nestabilitě. 

Mezi uprchlíky, kteří opustili tuto zemi, patří i naše rodina Chukwuových. Tato rodina 

přiletěla do České republiky v roce, kdy skončil válečný konflikt v jejich zemi. Když jsem se 

ptala maminky Chukwuové, proč si vybrali Českou republiky a proč ne třeba USA, nebo 

některou z bohatších zemí, odpověděla, že všude je lépe, než v zemi odkud pochází, a že jsou 

šťastní, že jsou nakonec v České republice. Rodině Chukwuových dělají radost tři krásné děti, 

z toho dvě nejmladší se narodili již v České republice.  

Maminka Chukwuová vypráví: „Když jsme přiletěli na Ruzyň museli jsme 3 týdny 

zůstat na letišti“, dále vysvětluje, „pod letištěm je uprchlický tábor. Když jsme se dívali 

z okna tak jsme viděli přímo na letadla. Takže když jsme zažádali o azyl, museli jsme čekat 3 

týdny na vyjádření“. Jako první důvod pro poskytnutí azylu uvedli, politickou nestabilitu 

v zemi a nedávné válečné konflikty. Během třech týdnů mamince Chukwuové zjistili zánět 

v těle, který si pravděpodobně přivezla z Afriky. První zastávkou bylo Brno, kde byli nějakou 

dobu v Integračním azylovém středisku. Další byla Vyšší Lhota. Celkový proces týkající se 

poskytnutí azylu trval 2 roky. Po dvou letech přišla záporná odpověď. Záporné vyjádření je 

velice demotivující a uvádí mnoho uprchlíků do stavu velké nejistoty. Nejistota se zvětšuje 

tím více, pokud jsou v rodině děti.  

V ČR se může uprchlík proti negativnímu vyjádření odvolat a to přesně udělali 

Chukwuovi. Odvolali se a uvedli druhý důvod pro poskytnutí azylu, a to nedostatečnou 

zdravotní péči a nestabilitu v zemi.  
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Rodina následující dva roky strávila v Pobytovém středisku pro uprchlíky v Havířově. 

Celé ty dva roky byly měsíce plné nejistoty. Nejstarší syn začal chodit do školy a ukázalo se, 

že je to velice chytrý a bystrý chlapec. Pro rodiny v takovýchto situacích jsou děti (rychle se 

učí jazyky) mnohdy nejrychlejší dostupnou pomocí při vyřizování a tlumočení s úředníky a 

sociálními pracovníky, i tuto pomoc nejstarší syn Chukwu rád poskytoval. 

Po dvou letech rodina konečně obdržela pozitivní odpověď. Obdrželi azyl. Tento 

výrok pro ně znamená jistotu pro následujících pět let. Po více než 4 letech pobytů 

v uprchlických táborech se rodina přemístila do Integračního azylového střediska v Jaroměři, 

kde strávila několik měsíců. V tomto zařízení se snažili rodině pomoci, aby se snadněji 

integrovala do české společnosti. Protože otec rodiny nemohl najít práci v Jaroměři ani nikde 

poblíž, rozhodli se přestěhovat do Prahy. Praha je „českým multikulturním“ místem, takže 

šance na to, aby se zde začlenili, ale také začali ekonomicky fungovat, byla větší. 

Při rozhovoru s maminkou Chukwuovou mě velice zajímalo, kde je její domov. Se 

zaraženou tváří mi odpověděla: „V Africe, ale tam se už nikdy nechci vrátit, možná navštívit 

maminku a rodinu, ale už tam nechci žít“.  

Když jsem položila další otázku, jak se cítí v české společnosti, odpověď popisuje 

těmito slovy: „Když jsme bydleli v Havířově, bylo těžké se začlenit, když jsme šli po ulici, 

stalo se nám mnohokrát, že lidé na nás zírali a dívali se divně. S tímto postojem lidí se už 

v Praze nesetkáváme, protože je zde více cizinců“. Jako největší problém shledává český 

jazyk, i když musím uznat, že při našem rozhovoru čemukoli českému rozuměla. Vypráví: 

„Největší problém mám s českým jazykem, strašně se ho chci naučit, ale je to velice těžké“. 

Uprchlíci, kterým je udělen azyl musí po pěti letech složit zkoušku z českého jazyka. 

Pokud tuto zkoušku zvládnou, obdrží český pas na 10 let. Toto je také důvod, proč je učení 

českého jazyka pro uprchlíky velice důležité.  

Setkání s rodinou ve mně zanechalo velice silný dojem, i když Chukwuovi znám už 

delší dobu, upřímně si cením všech členů rodiny. Je zajímavé pozorovat, jak jsou děti z jiných 

zemí, děti, které zakusily někdy tolik problémů, jako nezažili někteří lidé za celý jejich život, 

vděčné za každou maličkost a pozornost, a jak si váží toho, že můžou v poklidu žít a mít jeden 

druhého.  

 


