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Tato publikace je jedním z ikulturního centra Praha Flexi-In-Security. Projekt Flexi-In-Security
získal podporu programu Evropského s lní solidaritu – PROGRESS (2007–2013). 
Jde o program v gesci Generálního
( ) a byl ,

oblasti za ak jak jsou ustaveny v . Tím má 
v dos Celkem sedmiletý program  na všechny 
aktéry é a efektivní politiky právních 

dvaceti sedmi zemích EU, ESVO/EHP a kandidátských i potenciálních kandidátských státech EU. 

Cílem programu PROGRESS je posílit EU k angažovanosti zemí.

PROGRESS bude nápomocný v:
- poskytování analýz a konzultací v oblastech, jimž se PROGRESS ;
- monitorování a podávání zpráv o implementaci právních a politiky EU v oblastech, jimiž se

PROGRESS zabývá;
- politik, zkušeností a vzájemné pomoci mezi státy s ohledem na cíle a priority

EU; a
- pohled a jako celku.

Informace obsažené v této publikaci neodrážejí postoj nebo názor Evropské komise.
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Shrnutí

olitika byla ve Spojeném království od poloviny devadesátých let provázána s
tamní ekonomiky. Konkrétní rozhodování  a to, jakou sociální ochranu 

 se však ekonomickými principy . Pro lepší pochopení sociální 
v této analýze využijeme širší rámec sociální ochrany založen

zranitelnosti a zahrnující
ochranného a preventivního charakteru. v textu využit i p

, který vedle politiky týkající se úvahu také
jednotlivými rasami a sociálním  mezirasové vztahy jsou stále 

logiky, kdy si lidé pr slouží“ a ráce taktéž 
 na hlavu každého jednotlivého pracovníka.

nepocházejí z  omezený 
) se ve výsledku i stát díky 

jen minimálnímu využívání sociálního státu vítají, na druhou stranu 
ovšem tito migranti ž
uskupení i i ze strany toho samého státu, . Vysoce 
flexibilní a jen málo regulovaná umožnila najít si jednoduše práci a 

 konkurenceschopnými však
, a to jak narozenými v 

Británii , tak i .
spojeno s hierarchií zranitelnosti  faktory: právy
(nebo nikoli) právním statusem migranta, právními vztahy mezi Spojeným královstvím a 
migrantovou „domovskou“ pracovní smlouvy a její 
flexibilitou. S nástupem ekonomické krize významn  poklesl et lidí migrujících do Spojeného 
království. anosti. UK 
pracovali, Na 

ale
 dojde k dalšímu snížení  a praktik 

,  na pokles marží a v nastavení 
pravidel tu
království na pracovní trh; také se snižují státní ky na bydlení. Situaci dále komplikuje 
chystan
Spojeném království zlepšit. Mezi t takových možností p ilotní projekt
nabízejíc pro migranty bez domova pocházející ze zemí A8 (jde o osm zemí
z bývalého východního bloku, které do EU vstoupily v roce 2004 ), prá

e zemí mimo EU a informat zhotovené 
odbory. Tyto možnosti .



5

Úvod k použité metodice: koncepce, definice a hodnotící rámec

využívám koncept sociální ochrany, jak ji chápou R. Sabates-Wheelerová a M. 
Waiteová (Sabates-Wheeler a Waite 2003). Autorky p
konceptu sociální ochrany, jenž bere v úvahu 
u ející zranitelnost. Z této koncepce vychází široká definice sociální ochrany: 

Sociální ochrana… [jsou] snahy a iniciativy, které vedou 
k
problémy a vylepšují sociální postavení a práva marginalizovaných skupin obyvatel. 
Obecným cílem je snížení ekonomické a sociální zranitelnosti chudých, 

ených skupin (Devereux, Ntale a Sabates-Wheeler 2002, citace dle
Sabates-Wheeler a Waite, 2003). 

Tuto široko formální (institucionální) sociální 
– tedy k ; 2) p této institucionální sociální ochrany; 3) 

podmínky na pracovním trhu; (Avato, Koettl, a Sabates-Wheeler 
2010:456). zde uvedená široká definice sociální ochrany svá úskalí – použití obecné 

vymezení konceptu – je navzdory svému široce 
pojatému významovému obsahu tato definice zásadní. Jednak se „sociální [záležitosti]
navracejí do sféry sociální ochrany,“ jinými slovy, ciální a 

nerovnosti pohlaví, omezeného ob
sociální diskriminace (Holmes a Jones 2009). Za druhé nám tato definice zabývat se
hlubšími strukturál  a to
národních stát .

Poslední bod není
omezena hranicemi 1. vy ve 

mohou být nadnárodní a  i , 
je migrace samotná. V souladu s m zada  zprávy se

v tomto textu e na strategii a konkrétní politiky jednoho národního státu a 
iniciativy vycházející z národní perspektivy však budeme u 
celého jevu,  nadnárodní vazby a budeme  maximalizovat 

pracujících v .
subjekty a je 

Takovou širší strukturou, která je obzvláš  a  sociální ochrany 
nadnárodní , je Dále 
p stále rozsáhlejší proces komodifikace práce, který s sebou 

nadnárodní povaha výroby a tlak na vznik globálního pracovního trhu (Overbeek 2002). Tyto 
globální procesy ejí v v

v . asto se jedná o procesy, jež nejsou 
regulovány jen

1 dologickému nacionalismu“, který má za výsledek publikace o migraci 
hranice státu, o se pojednává. zenými“ 

su migrace (Wimmer a Glick Schiller 2002).
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mezinárodního práva, z vyjednávaného pomocí privatizovaných zprost
ujednání. Jde o dohody postrádající demokratickou kontrolu a fungující mi, jež
uzavírají národní státy (Sassen 1999).  celkový trend nedávné doby byl
k liberalizaci ekonomicky žádoucí migrace. Mobilitu (vybrané) skupiny lidí podporovaly
úpravy ,  vyhovovat poptávce flexibilních ekonomik, zatímco nelegální 
migra zylu se staly snahy o kontrolu. Sociální ochranu 

í p kontextu tohoto globálního 
komodifikací práce, požadavky na mobilitu 

.

1. situace ve Spojeném království: 

Spojené království má dlouhou tradici týkající se jak ctví, tak Jak 
uvidíme níže, represivnosti kontrol imigrace jsou
s poptávkou národního a mezinárodního trhu práce. Dané tendence
reakcemi státních složek a závisí i 
migrace popsané níže jsou pak 

 navíc samy i
, Pracovní trh, 

dimenze jakési  souvislostí, skrze niž
proniknout do problematiky výzev spjatých s otázkou  v UK i do 
problematiky jejich .

Když se nad britským impériem – ve snaze udržet si vliv na 
bývalé kolonie –  (BSN, Commonwealth). Jedním bodem tohoto 
posunu od impéria ke Commonwealthu byl Zákon o britské národnosti (British Nationality Act) z 
roku 1948. Tento zákon povolil zhruba bez víza žili a pracovali v UK,
a pomohl nekvalifikované pracovní síly. opily 
stovky tisíc lidí.

žije a pracuje v UK. Zákon o imigraci z BSN (The Commonwealth Immigrants Act) z roku 1962 a 

právní rámec pro velmi regulovanou – s
ministerstvo vnitra. tato legis

snížila
trvala až do konce devadesátých let dvacátého století.

Období  ve Spojeném království bylo ve znamení rodícího se
sociálního státu. Celý systém byl založený na tzv. roku 1942 (Beveridge 
1942) a podstatné je, že obsahoval –
(nazývané National Health Service) labouristická 

se jednalo o zákon o
(National Insurance Act), zákon o národním zdravotním systému (National Health Service Act), oba 
z roku 1946, a národní zákon o pomoci (National Assistance Act) z roku 1948. Zákon o pomoci 
nahradil zákon o chudých (Poor Law), který platil od 17. století. Sociální stát v UK 
zahrnoval  a dále garantoval 
dostupné zdravotnictví, školství a bydlení. Se zvolením Margaret Thatcherové v roce 1979 a 

ánie k neoliberalismu  snaha sociální stát a zavést na 
(neo-) (Schierup 

2006:114). Do poloviny devadesátých let se tak 
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z Británie stal stát s nejnižším p 2 Británie vykazovala i 
jednu z nejvyšších úrovní nerovnosti podíl populace žijící pod národní hranicí 
chudoby (Vogel 2003:121–126). 

v tomto období  i a
mezi etniky. Tyto snahy

 novelizován (v letech 1967, 1968, 1976, 2000). Danou problematikou se zabýval i zákon 
o místní sp  (Local Government Act, 1966), zákon o lidských právech (1988) a jejich novely.

se opíraly vztahy 
jsou možné pouze í politiky (Schierup 

2006). Dokonce se objevil i názor, že existuje jasná a nepopiratelná
podmínek  azylanty

(Schierup 2006). Tyto pokusy státu držet nespokojenost
s se 
jeví kontextu rasové etnické

dané rasové problémy vedla k rostoucí institucionalizaci „boje proti rasismu“ (Schierup 
2006). devadesátých 3

strukturn  rasismus. 
„odporní“ lidé se navíc i nadále potýkali
s rasistickými poli  a chováním v života (Craig 2007).
Takový státem žive
migrace, kterou 
proudit . 

Británie se v
acovní síly. S argumenty podobnými  migra

v šedesátých letech se britská vláda snažila
. ou vládou Tonyho Blaira4

a Gordona Browna.
 za prací, v kontrastu s tím se však nadále 

. Mezi n outo 
lo zavedení P

(Highly Skilled Migrant Program, HSMP) z roku 2002 a Bodový systém (Points Based System, 
PBS) z roku 2007, který 

. na osmdesát
Bodov – migranti 

se nyní 
zkušení odborníci s vysokou 

kvalifikací, do Británie Migranti druh mezi 
kvalifikovaní pracovníci, e, který 

však musel prokázat, že se mu obsadit britským 5. Migranty 
. Tato skupina se však nikdy nepoužívala, protože 

vláda zkoušela využít nekvalifikované pracovníky ze
Migranty byli , u nichž 
maximální povolená

2
3 zaslouží. Ustavil se silný právní rámec, 

vzít ( , nebo 
potenciálního) k

4  Blaira a jeho dopadu na problematiku migrace viz (Somerville 2007).
5 „

“ (viz níže).
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ím
migrace i
pracovních míst. V širších souvislostech lze se vláda vydala cestou ekonomické flexibility. 

se na
toky kapitálu  „nedostatku
kvalifikovaných “ vítáním s í6, 
odpadla nutnost

osmi nových  EU7 (tzv. 
A8) trh8. Tento krok se 

9. 

v tomto období .
Vládní statistiky10 ukazují, že se v roce 2008 d 000 lidí, 86 % z 
nich nebyli Britové. Jde o 000 lidí. Oproti tomu se v 

000 z nich nebyli Britové a 69 000 z nich byli 
zemí A8. Výsledné saldo o 163 000 lidí, což ve srovnání s 

rokem 2007, kdy s 000 
 A8 do EU , saldo migrace v roce 2008 je nejnižší od 

roku 2004 (ONS 2009). roce 2005 pracovalo v UK 
Od roku 1995  ná 000 lidí (Salt a Millar 2006).

napovídajících tomu, že z širokého ekonomického hlediska byla politika 
tedy  z vládní perspektivy „ “.

V roce 2007 obhajovala halasnými prohlášeními, že pracovní 
migranti 11. ak 

, , a to z proto, že celkové HDP nepovažovali za 
vhodný indikátor toho, co prospívá lidem v UK trvale žijícím – celkové HDP totiž zahrnuje i 
hodnot  imigranty. Tato debata se znovu rozho

v níž bylo “ podrobeno 
zdrcující kritice. Zpráva poukázala na to, že názor vlády se opírá o  data, vlastní 

– – podložila stejnými „ “ údaji
(House of Lords 2008). Následná diskuze o tom, zde je migrace „
ekonomiku“, byla a i nadále je zmatená a velmi zpolitizovaná (Cook 2008). Regresní analýza 
z poslední doby ale ukázala, že migranti z  ka vylepšili stav 

12. Je tomu tak proto, že ve srovnání s místní populací u nich panuje vyšší 

6
úvazek.

7 V roce 2004 vstoupilo do EU deset zemí, z nichž osm je z

Rumunska a Bulharska, 
když

8 rámci „Programu registrace 
doklady toho ada 

9
zemí mimo EU. Tyto postoje budou rozebrány v kontextu ekonomické krize níže (oddíl 4). 

10
místa na místo. 

11 (Viz: House of Lords 2008)
12 To 

k je nutné 
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13 (Dustmann et al. 2010).

 je Británie
, které proti imigraci bojují14.

 imigraci vnímá 
problém, jemuž 15 (Crawley 2005). Toto znepokojení – –

to, že multikulturní vztahy v UK . A opravdu, 
navzdory posunu od pojmu „ “ se už výraz „multikulturní“ nehodí
k v níž palcové titulky novin brojí proti bílým  z Polska. Tyto 

koexistují s muslimským a nemuslimským 
16.

stránky: n  snahu o  zahrnující 
(viz IPPR 2003) u diskurzu 

od „multikulturalismu“ k „sociální soudržnosti“. Tento posun 
vnitra Davidem Blunkettem (byl jím v letech 2001– kulturní homogenitu a 
socio- y koncepty sociálního kapitálu17 a 

, u nichž se obával, že by je etnická rozmanitost mohla narušit (Schierup 
2006:123). Stát o imigranty stál 

v yvolával.18 Vyžadoval 
proto od lidí, které nechal profitovat z práce v Zákon o hranicích, 

roku 2009 v mnoha ohledech na takové pojetí navázal
podmínky, kterým migranti museli dostát, aby získali
se  stalo nevlastenecké chování. Migranti se také e li na „dobré“ a „špatné“. 

snaha o integraci Na druhou stranu i lidé narození v UK zaznamenali posun 
v chování, – emonstrují ji
sociální dávky podle zásluh a to, že šla na jednotlivce.

Britské vlády od osmdesátých let velmi  o tom, co by 
 Podmínky pro to ,

tím víc  postoj k práci. Vlády, a to konzervativní i novolabouristické,
pro , funguje. využíváno jako 

 mluví se o tom, že se
 která v  centrální 

vlád , protože ta drží kasu. (Trades Union Congress 2007).
13  je u nich o 60

o 58 tím, že migranti jsou 
mladí (a tedy zdraví) a bez rodin, ale i pokud tyto demografické rozdíly vezmeme v úvahu, stále u nich bude o 13 % 

(Dustmann, Frattini, a Halls 2010).
14 Jedním z
15

sou, pohlavím, znalostmi o tematice spjaté s m
sledovanými médii a dominantním politickým diskurzem. 

16
protestech proti mešitám, které sice elkého mediálního ohlasu, se tato skupina 
velmi rozrostla a na demonstrace v P na nich ve svém boji za to, aby v UK 
nebylo zavedeno právo šaría : „Muslimští teroristi našich ulic!“ a vem „Aláh je 

k
17 (Harris a DeRenzio 1997) a 

 probíhají (Fine 2003).
18



10

chování (Carmel a Papadopoulos 2003). V roce 2001 došlo k transformaci Ministerstva pro sociální 

Work and Pensions). Carmelová
z politiky, která do centra nov
kontraktu staví práci
lidé mají nárok, pokud elnou osobu –

, a kdo za svou  v
zodpovídá sám. Je zajímavé, že tyto poslední období boje o podobu politiky 
sociálního zabe – ta totiž dl svrchovanou oblastí britské politiky, ale je 

 zákony a regulacemi z EU (viz: Ferrera 2005).  k
vnitrostátní mobility v rámci stávajících rosazen unijními právními 
mechanismy a nikoli Evropským parlamentem nebo parlamenty národními. Takový trend
vyzývá k revizi celé na níž byly sociální státy é
obyvatelstva ; obyvatelstva, které se rodí, 
pracuje a umírá ve stejném systému. A v rámci t
systému podpory v osti, který vyžaduje áce 

 v následující oddílu zkoumat sociální ochranu poskytovanou

2. 

Tento oddíl j ní ochr v Avatové, 
Koettlovi a Sabates-Wheelerové a  výše : Institucionální (formální)

institucionálního sociálního , podmínky na 
pracovním trhu a neformální sí . zde pomineme roli sítí. 

Institucionální (formální) sociální ochrana:
UK

: 1) Migranti z ; 2) ze zemí,
které ,; 3) ze zemí, 
které s Dohodu ; a 4) migranti ze všech dalších 
zemí (Avato 2008).

EHS pro 
národní dále rozlišovat mezi migranty ze 
zemí A8 Rumunska a Bulharska. Migranti ze 

í obdržet pouze v
Programu registrace  i jeho název, 

pracujícím osobám.
na stejné dávky jako 
z EHS. Znamená to, že jisté je vázán na 
migrant . dávky typu zd ícím
v UK, a sice nezávisle na . jiné situaci v tom, že nemají 

britský pracovní trh – n pracovní povolení.
Migranti ze zemí, y  Dohodu o sociálním 

, se  výhodám jako migranti ze zemí EHS. Spojené království
Dohodu s Kanadou, Barbadosem, Izraelem, Mauriciem, 

Bermudami, Jamajkou, Filipínami, Jersey, Tureckem, USA, ostrovem Man, Srbskem, Chorvatskem, 
 a Hercegovinou. Dále UK  omezené bilaterální Dohody o 
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sociálním tzv. Double Contribution Conventions) s Japonskem a Jižní Koreou1920, 
které pokrývají pouze povinnost od , už ovšem 

Migranti ze všech zbývajících zemí

„omezené povolení k pobytu“, toto povolení získali pod podmínkou, že se o sebe dokážou co se 
a nezatíží V souladu s tím tedy tito migranti zpravidla nemohou 

dávky ani žádné další formy institucionálního

Pokud jde o dávek odvozených ze mzdy, na migranty z EHS se vztahuje jednotný
systém platný pro celou EU.
systému, jde o státu do státu podle ustanovení 
obsažených v unijním  88

EU pobývali déle než 5 let. Jedním z dohod
byla snaha zamezit dvojitým platbám  a umožnit
v

institucionálního zmínku je t
tohoto textu), že bilaterální dohody poskytují lidem, ují, výborné 
v jevy si ovšem zaslouží další pozornost.

 získání nároku na dávky mi jisté 
potíže, z a na 
hodinu, bez varování. p ,
situace. Jejich zranitelnost navíc nedostatek znalostí o vlastních 
právech a o  týkajících se toho, kdy mají na dávky nárok (viz 4. oddíl). Papírování, které 
zakládá možnost u k dávkám, se také ukázat jako problém. Podle Johna Rossingtona 
z Iniciativy za snížení kriminality, neziskové organizace pracující s je 
objem papírování, který ministerstvo vnitra vyžaduje pro získání p
rozsáhlý. J. Rossington k tomu Nedávno jsem byl na  školeních, takže jsem se do 
této problematiky ale o velmi složitý proces.“ Všechna ustanovení 
týkající se i se navíc netýkají veliké 
skupiny migr

Odhadem totiž v UK žije mezi 300 000 a 800 000 nelegálních (Wilkinson a Craig 
2011:182), neregulérní status) jen velmi omezený, nebo 

.
k institucionálnímu pracovních práv
ocitají ve velmi zranitelném postavení (McDowell, Batnitzky a Dyer 2009).
evidentní, že migranti nárok na dávky sociálního ze 
státu do státu. Nástrahy migranti s dokumenty, tak ti v nelegálním postavení, jsou 

takový pracovní trh 
reaguje na tento 

model 

Podmínky na pracovním trhu

Ve vynikající studii o pracovních podmínkách migrant  Wilkinson a Craig 
 regulaci 

pracovního trhu. Poukázali na to, že Organizace pro a rozvoj (OECD) 
tvrdí, že UK má mezi vy Pro mnohé 

19 Zdroj: HMRC (celní správa) http://www.hmrc.gov.uk/manuals/nimmanual/nim33015.htm ke 24. listopadu 2010.
20 Pozornosti hodnou výjimkou je Austrálie, se kterou smlouva v roce 2001 vypršela. 

http://www.hmrc.gov.uk/manuals/nimmanual/nim33015.htm
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možnosti 
vstupu do  dalšími poznatky. V
migran nekalými postupy: n

nekvalitní bydlení v domech s velkým 
 které okými poplatky za 

Tím

v , 
a to i když ávají í splácet21. Dále mnozí musí
snášet pracovní dobou tak dlouhou, že nemají možnost 

. O možnost ují  násilím (Wilkinson a Craig 
2011) (Adamson, Wilkinson a Craig 2008). 

Zranitelnost v neregulérním postavení nicm
barvách. udává, že hlavními rysy charakterizujícími bez 

jsou: strach z deportace, , 
k informacím o vlastních právech, nemožnost získat dlouhodobou práci, minimální plat, izolace, 

ke stížnosti na ory 
(Wilkinson a Craig 2011:186–187). Mezinárodní
organizace práce pro nucenou práci (viz také: Criag et al. 2007).

Další skupinou, která se taktéž nachází jen pod omezeným dohledem (
porovnání se zneužíváním ), jsou

rámci ( ). V 
bodovém systému PBS se nacházejí v .
firmy  pokud se jedná o e firmy v jiné zemi ve stálém (již existujícím)

, pokud jsou to absolventi na stáži zaškolení, nebo rámci 
„transferu dovedností“ – pak  s dovednostmi, jimiž domácí uch
v UK nedisponují. Tito migranti mají dostávat plat srovnatelný s místním podobné 
pozici. Sean Bamford, pracovník britské K TUC)

velký podíl cházejících v rámci 
Indie a platová hladina není nijak 

srážek z platu za životní náklady Tito migrant
obytu v UK. Stížnosti na špatné zacházení jsou tak v jejich 

Navíc je zmínit, že v tomto segmentu pracovního trhu ve vztahu k 
 panují obrovské rozdíly, rozpor mezi americkým mana

indickým programátorem na stáži je jako nebe a dudy.

UK. V letech následujících po vstupu zemí A8 do EU si britští
li konstrukt rozlišující

„neefektivní“ domácí pracovníky
pracovníky z východní Evropy (Cook 2006). Takové postoje ukazují
mezery v  reagují, 
p mají na trh práce vliv (Bauder 2006).
McDowellová et al. (2009) 
trhem práce m jednom londýnském 
hotelu a nemocnici. Ukazují, že v jen

21
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línými pracovníky narozenými v UK, ale to, jak vznikly 
konstrukty Práce  pracovní agentury je 
v UK22 – má
jen velmi omezený nárok na nemocenskou Zatímco 

tedy migranti ze zemí EU), mohou práci 
využít jako  k lepšímu postavení na trhu práce, jsou ti, pocházejí ze zemí 
mimo EHS, v racovních pozicích to chycení jako v pasti a jejich vyhlídky na 

. Tyto nerovnosti v právním postavení navíc 
 a barva jež hrají roli v prohlubování nerovností mezi 

pracovními migranty ve V (McDowell et al. 2009). 

3. Ekonomická krize a 

V  politický vývoj týkající se migrace a sociální 
. vedená Davidem Cameronem a 

2010 oznámila zásadní reformy systému a rozsáhlé škrty 
23. Ve stejné 

, které nemají s eko
nesouvisí s ekonomikou jako takovou. vstoupí v platnost až v

24 podívat se na mo sledky 
 na jejich vzájemné vazby. Mezi jeden již viditelný  ekonomické krize na 

migraci ících do UK. Nejprve se tedy podívejme na 
to, jak data týkající se migrace vypovídají o vlivu ekonomické krize na imigraci, a poté 

me na škrty v sociální oblasti 

i

Od konce roku 2010 už Spojené království technicky vzato není v recesi.  i 
nadále nízký, odhadem 0,8 (Office for National Statistics 2010), 
situace je , spadlo o 6,4 %. 
Zdá se, že krize ovlivnila míru . Jisté 
migrace z východní Evropy do 
této oblasti v letech 2008–2009 stoupla (Papademetriou et al. 2010).

( pro legální 
klesl na 573 000 avzdory poklesu množství mig

celkového Migrace z Asie a Blízkého 
východu naopak stoupla ila tak 33% nových registrací.

. UK 5,2 %, z
roku 2010 vzrostla na 8 % a roku 2010 klesla na 7,7 % (ONS 2010). Mírné 
zlepšení statistick významnou hrozbou. UK nyní má 7,98 

, t
tohoto údaje v roce 1992. Z proto, že práci na 
plný úvazek nemohou najít (jedná se o další rekordní ).

 než na 

22 Spoje ice EU o pracovních agenturách.
23 Lidé se vydali do ulic  proti
navrhovanému zvýšení školného na vysokých školách na 9 000 liber

24

Více v oddílu 4 níže. 
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krize na migranty dopadla v a výkyvy v
dotýkají  jako místní populace (Coleman 2010). N  tedy

% z 686 000 lidí, 
 o p

 související25 (Department for Work and Pensions 
2010).
místní populace, a zatímco až do nástup

(Papademetriou et al. 2010). 

Afriky a Pákistánu  Bangladéše, zatímco EU 

dokonce lépe UK. Kdo byl
migranti
k národnostním menšinám a migranti z chudších zemí (s výjimkou Indie) – ti 

jejím vypuknutím stali
mi (Papademetriou et al. 2010). 

Škrty v sociální oblasti

Britský státní dluh v listopadu 2010  65,2 % tamního HDP. jde o 
dluh , než ch let, 
v porovnání s poslední dobou roce 2002 státní dluh % 
HDP, poté 30 % a v , 37 % (ONS 2010). Krize vedla 
k
banky obdržely velké množství financí26. Reakcí vlády, deklarovanou

zhodnutí omezit výdaje. Co , ohlásila vláda 
v  škrty v rozsahu 11 miliard liber a v p

, a sice v rámci  ve 
plánovaných na dobu  let. Institut pro fiskální studia 

uvedl, že í a l
l, že

27.
Škrty v zasáhnou nejchudší více než 
nejbohatší ž . Plný 
dopad it nich (leden 2011) 

ást  jednotlivých ministerstev j
oznámena. V však mají úspory na každém ministerstvu dosáhnout sedmnácti procent a 

je zatím také nejasný ( 450 000 až 1 
milion zasažených)28. Z  co  sociální ochranu 

v následujících pasážích. 

Jednou z hlavních oblastí, v níž
horšímu, je dodržování zákonných podmínek na pracovišti. Podle Micka Wilkinsona, editele
Centra pro výzkum sociální spravedlnosti na Hull University a vedoucího 
výzkumníka v Centru pro výzkum dnešní doby 

25

26

27 Pokud vás zajímá celá zpráva Institutu pro fiskální studia, navštivte http://www.ifs.org.uk/publications/5314.
28 , protože jejich firma 

nedostane státní zakázky. 

http://www.ifs.org.uk/publications/5314.
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otroctví a emancipace, y .
uvádí, že byli nuceni 
pracovat,  a na zhoršení pracovních podmínek a více lidí o 
šedé ekonomiky. Tato situace navíc dále ignoruje
evropskou legislativu 
zneužívání. Historie ovšem trvá už dlouho a panovala i 
v Doktor Wilkinson tak

které mají dohlížet na pracovní praktiky, se za posledních deset
Inspektorát pro dohled nad pracovními agenturami29 „existuje jen podle jména, 

kontroly vykonává jen na oko, pouze

napomenutím.“ agenturám (Gangmasters 
Licensing Authority)30 navíc

 „K
jednu stranu zhoršují pracovní podmínky a na stranu druhou nejsou správní orgány schopné vynutit 
ani dodržování toho mála, co je v pracovním právu . .“ 

Podle Richarda Exella, britské Konfederace  (TUC), mají 
škrty v potenciál  mají 
lidem s nízkými my umožnit platit nájem. ,31 takže lidé žijící 
z drahých oblastech už z o dávek nebudou schopní pokrýt 100% nájmu32. Je 
tedy možné, že lidé  si už v blízké budoucnosti 

nebudou moci dovolit bydlení. Podle Richarda Exella se 
tomuto rozhodnutí „dále posílí obtíže, – nutnost 

ávat velké vzdálenosti na pravidelných cestách za prací.“ Konzervativec a starosta Londýna
Boris Johnson poznamenal, že by tato politika v  ve stylu 

Další oblastí lidi v s , jsou 
v systému . Tento systém zavedla v
placených profesích. P  všechny rodiny s celkovým 000 
liber vysoké slevy na dani.

329 liber, a od roku 2012 pouze rodin s pod 23 275 liber. 
Úleva na dani se pak bude týkat jen 1,3 milionu nejchudších domácností. Jeliko

 Ban
(Papademetriou et al. 2010).

Strop na imigraci

a to ze „stovek tisíc na desítky tisíc“.
mnoha ohledech dost podstatné 

29 Úkolem Inspektorátu je „pracovat s
práv ranitelné agenturní pracovníky.“ Má vynucovat dodržování zákona o pracovních agenturách z roku 

-matters/eas.
30 roce 20 –

u
31

32

http://www.bis.gov.uk/policies/employment-matters/eas.
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UK. Jak bylo ukázáno výše, 
souvisí tento tím, že ekonomická krize k pomohla splnit jejich

Za 
druhé  lehkosti, se kterou dokázala vláda i jeho 

 navzdory, obyvateli Spojeného 
království. Z migrace se stává téma ve chvíli, kdy je k dispozici

Od dubna 2011 bude ze zemí mimo EHS obnášet 21
Z
zbývajících 1000 mají být –

, , nebude mít limit 
Za druhé se strop nebude týkat 

 v rámci jedn (viz výše).
se však budou týkat jistá omezení.  mimo jiné minimální plat 40 000 
liber pro  déle než rok,

kratší dobu. Podle Dr. Wilkinsona z Hull University by to mohlo vést k
30  sféry šedé

klesá dohled nad pracovišti.  Habíba Rahmána,
Spole pro blaho Joint Council for the Welfare of 

Immigrants), tvrdí, že daný  poškodí britské firmy. 
Kvó ohledy. To jsou 

, pokud vezmeme za bernou minci proklamované cíle vládní politiky. 
Oproti tomu se na zavedený strop populární politické , pomocí 

aniž by rozladila podnikatelskou sféru.
vstoupit v platnost až v dubnu 2011,

P
soudní cestou, a to , jímž byl uveden v platnost. Této problematice se 

v  sekci týkající se poskytnutí sociální ochrany 
.

5. P  poskytování sociální ochrany a

V této se e , které se snaží zajistit sociální ochranu a 
. V zhodnocení, to charakter 

výzkumu neumožnil. Tento oddíl je 
UK) s realizují inovativní 

 sociální ochrany. Použijeme rámec, který bere v úvahu zranitelnost
nabídnu zhodnocení. Na Sabates-Wheelerovou a Waitovou (Sabates-Wheeler a Waite 
2003) navazuje v tom, že rozlišuje i any. 1) 
Transformativní –

– snaží se zlepšit schopnosti migr Preventivní 
– sociální  a to státní i nestátní. 4) O – úzce cílené záchytné 
postupy , které zde jsou zanalyzované,

s nástupem výše okomentované ekonomické krize . 
Jde o migraci (na )  k

é se v 

Státní program

Státní program
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bezplatný návrat do vlasti. Podmínkou je, že mu nesmí mít kde bydlet a nesmí mít 
. Jak , migranti ze zemí A8, 

nebyli rok ní, nemají na 
bydlení zdarma. Program zaj nezisková organizace  (CRI), 
která má dlouhodobou zkušenost s prací s bezdomovci v UK a financuje ji vláda. John Rossington, 
pracovník  CRI,

„V systému je mezera. EU dává k dispozici významné ástky ze zemí 
však

jakém je 
britská ekono ,

a 
ídlo, a nemají, jak se 

Tato služba má 

 se tento program v pilotní fázi rozbíhal ve východní Anglii a v
Yorkshiru. Z východní Anglie se rozhodlo k návratu 67 lidí a v Yorkshiru to bylo podobné.
Financování projektu bylo elo na 
vládním vyhodnocení. dalšími neziskovými a podobn ými 

návratu 
atím však jen s  u mladších 

–25 let jako postup k

, vede celá škála 
, tak zbývající tresty za drobnou kriminalitu 

v CRI se obává, že se ti, , stanou bezdomovci natrvalo. Poukazuje na 
postarších

 pracovníci organizace
ze strany  a agenturních

práce. 

program zajímavý z celé Jak již 
, migrace  z  dostupnou

se snaží své  a zlepšit si tak vlastními silami 
šance . Státního programu 

, migrace jako forma sociální ochrany selhala. Ocitli se ve
pozici nežli v jaké byli Na evropské úrovni panuje 

se je možné pohybovat bez omezení, nýbrž že je chápán i jako prostor, ve kterém je možné cestovat 
– .

obodného pohybu by zajisté mohly zmírnit politiky beroucí v úvahu 
y, chybných informací nebo zneužití ocitnou v

pozici. Program
s urgentními a závažnými výzvami, které do ob volný (ale nikoli 
bezplatný) jiných

ty zranitelné.
P ní tohoto programu , a to dokonce i v dnešní 

nemilosrdné 
stanovisko, že osudy
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s náklady spjatými s drobnou í 33 a bezdomovectvím.

Státní program je o ochranné Je to úzce 

 práce a 
nedostatek spolehlivých informací o práci v UK. Mimoto je p
stranu vítá pracovníky ze zemí A8 v UK a dovoluje, aby byli zneužíváni pro zisky 
britských firem, a na hledá zdroje na to, aby je mohl letecky poslat zpátky 

bo ani nikdy nebyli Tato logika 

ím trvalého stropu, byl tento postup
odala pro blaho  (Joint Council for the 

Welfare of Immigrants –
,

prosinci 2010 soud rozhodl v 
Vláda (leden 2011) zvažovala své možnosti 

a zabývala
však pozbylo ,  strop vstoupil v platnost v dubnu 2011. 

pomocí JCWI a Anglická 

jako takovému Podle Habíba 
Rahmá le JCWI, bude mít strop negativní vliv na ty UK 
žijí:

ách – try a další 
prodloužit vízum  pohlíženo jako na 

který se zde 
zapíše na vysokou školu požádat o 
nové vízum a pokud bude kvóta , nedostane ho.

 a snažíme se tak bránit ty m
žijí.“

jak , hledat i 
nadále. V panující politické , v níž 34 v otázce imigrace „hrají ty 

rozsáhlou vládu 
volala k –  je tento, kdy  bez 

diskuze a analýzy.  jeví 
jako pochybný

33 John Rossington odhaduje, že se 50 Bostonu, 
Anglie, týká 

34

liberálové ve svém volebním programu z roku 2010
tvrzeními, že migrace prospívá ekonomice, na rozdíl 

 stran  totiž mluví o 
nikatelské 

lobby. Ovšem ve chvíli, kdy vstoupili do vládní koalice, liberální demokraté od slíbené politiky legalizace rychle 
upustili.
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z EU. Hrozí, že povede k
žádat o 

prodloužení Tento pokus JCWI o transformaci podmínek, v nichž 
se migranti nacházejí, by tedy v u mohl zlepšit sociální ochranu 

tím i zranitelnosti. 

Pokud najít podstatnou kritiku , vycházela by z toho, že 
logika, o kterou se práce JCWI v souladu se zájmy podnikatelské 
lobby.
je, že to škodí britské ekonomice. JCWI navíc poslední  roky  za „udržení 

rozvojových zemí v zájmu zachování vzájemných vazeb, protože imigrace této 
zemi  a nyní je náš systém 
v  ke snížení chudoby.“ K vedená JCWI je

st vyskytujícího nejistého pracovního postavení v ekonomice služeb 
Spojeného království (McDowell et al. 2009).
imigraci (jakkoli problematicky nastavený nebo populistický)
migrací a poptávkou britské ekonomiky. 

, vznikly pod záštitou TUC. 
Prvním je publikace vydaná v  a nazvaná Práce ve Spojeném království: Vaše pracovní 
práva, která je Druhou potom je

.

pracovišti. Vyšla
pol Jednotlivé edice jsou aktualizovány 

s Brožurka má 16 stran a zahrnuje 
oddíl o 

, jak vymáhat svá práva, pokud jsou 
krácena. Sean Bamford, ý v TUC za strategii a vývoj politik možná 

peníze by
. Odkazuje na rostoucí míru integrace, zlepšování znalostí

angl
še

ortál pracovní mobility EURES35

podobných informací. Zato 
cílí na 

, jak se vypo složením , 
které , se týká informování mig oblasti zdraví a 

 práce. 
hodnocení rizik Na poli 
vymáhání  k opatrnému postupu v , že dojde k odhalení porušování 

. Migranti se totiž mohou obávat ztráty z
(které jim v ) a problémy je tedy nutné 
nejprve probrat s pracovníkem, jehož se týkají.

35 http://ec.europa.eu/eures

http://ec.europa.eu/eures
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 i transformativního charakteru. Snaží se vylepšit 
vyjednávací pozici pracovních migrant , ale také schopnosti .

itelé dispozici v 
oblasti pracovního práva a jeho vymáhání, tím více se snižuje zran V

pomáhají ochrany zdraví a 
Podle B. Barbera, generálního tajemníka 

TUC, neziskovou organizaci pro zd  na pracovišti (Health and Safety Executive)
zasáhly škrty financování ve výši 35 %. „V kombinaci se škrty ve výši 28 % ve financování 

místních samospráv to bude mít velmi negativní dop “ 

Problém s tkví v tom, že ta
, Sean Bamford 

migranty nesouvisí s migrací jako takovou, nýbrž vztahuje se spíše k
je zastoupení 

jak migrantkami, tak místními
hotelech je naopak nízké. Navíc jsou odbory v

odborech v UK. Co se týká sociální 
: „I nadále se budeme pokoušet prorazit hlavou 

á. To je náš hlavní 
úkol.“ svou roli v , o do jejich 
úlohy podporovat e jako širší skupinu, ale jejich role je omezená mírou zastoupení 

Na pracovním trhu, který se
agenturními pracovníky a zkrácenými úvazky je výzva, které odbo otázce pracovních 

, jen sou mezi 
i i ve Spojeném království. 

5. 

Jako formu shrnutí bych (Tabulka 1), který  zjednodušeným 
hierarchiím zranitelnosti panujícím mezi pracovními migranty v UK. Mohlo

by to
pomoci na jaké oblasti by se tedy 

 sociální ochrana.  úplný rámec, spíše se jedná 
o návrh, který by mohl být  dalšího výzkumu Jak už jsem zmínil 
výše, zabýval jsem se pouze institucionálním jeho 

Role, kterou v hierarchiích zranitelnosti hrají 
 je nepochy sebou nese zvolená

výzkumná metoda, se jimi nezabývám.
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Tabulka 1: Hierarchie zranitelnosti:

Institucionální sociální ochrana 
lnost)

Podmínky na pracovním trhu

Právní status Typ smlouvy Odbory Rasis-
mus

Flexibilita

Trvalý pobyt Plný 
úvazek úvazekN

ej
m
é
n

z
r
a
n
it
el
n
í

N
ej
v
íc
e 
z
r
a
n
it
el
n
í

EU15 – „Patnáctka“
r Dohoda o sociálním 

A8

A2

A2

Bilaterální Dohody

migranti s povolením k pobytu, 
z

povolením k 
pobytu

povolení k 
pobytu

Pravidelný plat

Pravidelný plat

agenturní

D agenturní

V odborech

Není 
v odborech, 
odbory na 
pracovišti 
existují

Není 
v odborech, 
odbory na 
pracovišti 
neexistují

Flexibilní

Není 
flexibilní

Všem ým faktor v oddílech, ale flexibilita si zaslouží 
jejich zranitelnosti. 

Flexibilita je pracovním trhem vyžadována, ale 
také k postupné flexibilizaci pracovního trhu.

: mimo jiné v závislými osobami (rodinnými 
k regulaci podmínek na pracovišti, ale všechny tyto faktory se mohou 
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Jak mladý mobilní pracovní 
odpovídající pracovní podmínky, jeho klesající
Tento vývoj  dovedností. Taková

typickou na problém 
sociální ochrany na flexibilním pracovním trhu. 

v reakci na problémy
snažící se nich bylo 
rozebráno výše), politická o  v širším slova smyslu by 

Mezi d ma transformativními  by byla 
legalizace pobytu více než  postrádajících dokumenty máhání 
ustanovení zákoníku práce. Zdá se ovšem, že ani k Ekonomická 

zvýší míru zranitelnosti. celé 
struktury, které vedou k
zranitelnosti v dokáží poskytovat 
výše. 
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