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Menšiny na území ČR ve
srovnání s Karlovarským
krajem
 na území České republiky žije 431 215 cizinců, nejpočetnější








menšinou je ukrajinská s 130 147 občany (30%), následuje
slovenská 74 918 (17%), vietnamská 58 877 (14%), ruská
26 606 (6%) a polská 21 560 (5%) (2009)
v Karlovarském kraji žije 20 030 cizinců (4,6% cizinců v ČR,
6,3% občanů Karlovarského kraje), z toho 9 502 Vietnamců
(47%), 2 581 Ukrajinců (12,9%) a 2 206 Rusů (11,5%), 1
686 Němců (8,4%) (2007/2008)
nadprůměrně zastoupené menšiny jsou v Karlovarském kraji
dlouhodobě zakotveny – Vietnamci zde žili již v 80. letech
minulého století, kontakty s ruskou národností existují již v
carských dobách
díky ruskému kapitálu se podařilo Karlovy Vary zrenovovat z
chátrajícího města v malebné centrum lázeňství, Rusové
podporují kulturní akce
česko-vietnamská společnost např. v loňském roce zachránila
chodovské porcelánky

Hrozby
Samozřejmě existují hrozby
 dědictví okupace a nepřátelství vůči Němcům a
Rusům, resp. cizincům
 změna kulturních zvyklostí
 bezpečnostní hrozby
ale....

Jací cizinci k nám chodí?
 Lidé, kteří se rozhodli změnit život a adaptovat
na nové podmínky
 Lidé schopni se postarat sami o sebe
 Podnikatelé (v Karlovarském kraji většina cizinců
podniká na ŽL)
Tedy potenciální voliči pravice! (třetí generace
bude mít v roce 2020 volební právo!)

Řešení?
 Jen soběstačné a silné společnosti jsou schopny
obohatit se o nové kultury, vzít si z nich to
užitečné a zároveň neztratit svoji identitu.
 Navíc mladá generace už bude mít jiný přístup k
„nepřátelským“ národům.
 Cílem je tedy vytvoření takových podmínek, které
k nám budou lákat slušné cizince, kteří naši
společnost obohatí.

Podmínky pro pobyt
 lákání slušných cizinců, přičemž právě tvrdé
podmínky povedou k příchodu nelegálních
cizinců, kteří jediní budou schopni je obcházet
 definice potřeb naší společnosti
 demografická situace není příznivá a je lepší
integrovat bezproblémové zájemce nyní, než
čekat na situaci, kdy nám již nic jiného nezbude
a nebudeme mít na výběr koho vzít a koho ne

Co je třeba?
 dejme jasně najevo, s kým chceme žít a
s kým nikoliv
 analyzujme bezpečnostní rizika našeho
počínání ve věci imigrace
 definujme podmínky slušného, oboustranně
výhodného soužití
 nestavme bariéry, ale hledejme společné cíle
 poučme se z chyb a úspěchů svých sousedů

Спасибо за ваше внимание
•
Дякуємо за вашу увагу
Cảm ơn bạn đã quan tâm của bạn
•
Dziękuję za uwagę
•
Köszönöm a figyelmüket
•
Ďakujem za pozornosť
•
İlginiz için teşekkür ederiz
•
Vă mulţumesc pentru atenţie
•

•

Děkuji za pozornost :-)
director@thermal.cz

