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Vás zvou na

Debatu o historii vietnamské migrace do Československa

Datum a místo: pondělí 13.12.2010 v 19.00 v CEFRES, Štěpánská 35, Praha 1, 5. 
patro (budova Francouzského institutu v Praze)

Účastníci debaty
Na debatě vystoupí socioložka  Alena Alamgir z Rutgers University, která zkoumá 
historii vietnamské migrace do Československa před rokem 1989. Pan Tran Viet Hung 
přijel  do  Československa  poprvé  v  roce  1975,  aby  se  vyučil  jako  provozní 
elektromontér.  Později  pracoval  jako  tlumočník  a  vedoucí  skupin  vietnamských 
pracujících. Debatu bude moderovat Marek Čaněk, který se jako doktorand na Ústavu 
politologie FF UK věnuje současné regulaci pracovní migrace do České republiky.

O vietnamské migraci před rokem 1989 víme málo
Při diskusi o migraci do České republiky se z velké části opomíjí období před 
rokem 1989 anebo se odděluje od současné zkušenosti s vietnamskou (i)migrací. 
Veřejná  a  akademická  debata  o  tomto  období  se  příliš  nerozvinula  kromě 
konstatování, že v kontextu vytvoření politických, ekonomických a společenských 
vazeb z období socialistického Československa dává pokračující migrace po roce 
1989 z Vietnamu smysl. Existují výjimky jako je  například divadelní představení 
Vùng Biên Gió'i1 skupiny Rimini Protokoll uvedené na Nové scéně Národního divadla 
anebo výstava „Bratrská“ spolupráce v galerii Langhans2. Na poli akademickém se už 
v 80. letech tématu vietnamské migrace do Československa věnoval například Ivo 
Vasiljev  anebo  později  Stanislav  Brouček3.  Známé  jsou  některé  články  Jáchyma 
Topola4. Znalosti o vietnamské migraci a její státní regulaci před rokem 1989 jsou 
však stále kusé. 

Hlavní otázky debaty:
Jaká byla role státu při organizování migrace před rokem 1989? Jaká byla role 
podniků a jak se proměňovala? Jakým způsobem se domlouvaly podmínky migrace mezi 
Vietnamem  a  Československem?  Docházelo  k vykořisťování  pracovních  migrantů 
v socialistickém  Československu?  Proč  nebyly  po  roce  1989  využity  anebo 
reflektovány předchozí zkušenosti s organizací pracovní migrace?

Další informace: Tereza Blahoutová, seminars@mkc.cz, tel. 296 325 345 anebo Marek 
Čaněk, marek_canek@yahoo.com 

1 Viz zajímavá stránka http://www.rimini-protokoll.de/materialbox/vung-bien-gioi/2-1-
Domovsk+strnka.html  
2 Viz http://www.langhansgalerie.cz/cz/vystavy-detail.php?vid=105
3 Viz shrnutí např. http://www.klubhanoi.cz/view.php?cisloclanku=2005040901
4 Viz např. http://www.rimini-protokoll.de/materialbox/vung-bien-gioi/67-1-
Vietnamci+v+eskoslovensku+konec+izolace.html, http://respekt.ihned.cz/c1-35907980-retezy-tyce-noze
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