
Tlačová správa  

Ukrajinská kríza: Ľudia postihnutí vojnovým konfliktom 

zatiaľ neplánujú emigrovať do Európy  

Politické dianie na Ukrajine ovplyvňuje nielen Ukrajinu samotnú, ale aj tie krajiny, ktoré sú 

tradičným cieľom ekonomicky motivovanej migrácie ukrajinských občanov. Podľa 

posledných záverov dlhodobých výskumov ukrajinskej migrácie, ktorá prebieha na 

Prírodovedeckej fakulte Univerzity Karlovej, sa štruktúra migrácia síce premieňa, k 

masívnemu presunu Ukrajincov do Českej republiky však prinajmenšom v krátkodobom 

horizonte nedôjde.  

Výskumný tím GEOMIGRACE z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Karlovej spoločne s 

medzinárodnými partnermi z Poľska, Slovenska a Ukrajiny vydáva knihu o migrácii do EÚ "po 

Majdane". V dôsledku politickej krízy až 2 mil. osôb (odhad) opustilo svoje domovy 

a presídlilo sa do iných oblastí Ukrajiny, napriek tomu z vykonaného výskumu na Ukrajine 

vyplýva, že sa neschyľuje k ich masívnej migrácii do Európy.  

Migranti prechádzajúci do krajín strednej a východnej Európy po roku 2014 sú stále viac 

motivovaní ekonomicky ako politicky. Avšak ukazuje sa, že tradičné migračné vzorce sa 

pomaly premieňajú a k vyšším migračným tokom môže ešte len dôjsť. Poklesla migračná 

atraktivita Ruska a dochádza k preorientovaniu sa viac na Západ. Ľuďom, ktorí stratili svoj 

domov, sa na Ukrajine nežije dobre - došlo k výraznému zníženiu ich životnej úrovne, čelia 

administratívnym prekážkam, problémom získať sociálne dávky a humanitárnu pomoc a tiež 

diskriminácii na trhu práce. Migranti hľadajú iné cesty do Európy, než je po finančnej kríze 

reštriktívne nastavená pracovná migrácia (výnimkou je Poľsko s liberálne pracovno-

migračnou politikou), ako je migrácia študentov, rodinných príslušníkov a tiež neoprávnená 

migrácia. Dôkazom masívnych tokov môže byť aj situácia v Poľsku, kde majú medzi rokmi 

2014 a 2015 100 % nárast krátkodobo pracujúcich migrantov z Ukrajiny.    

 

K téme vychádza kniha:  

Ukrainian Migration in Times of Crisis: Forced and Labour Mobility. Dušan Drbohlav, 

Marta Jaroszewicz (editori), ktorá je voľne stiahnuteľná na www.geomigrace.cz či  

zadarmo na zaslanie u distribútora http://p3k.cz/eshop/?p= productsList&iCategory=13& 

sName=Neza%F8azeno-do-edic 

  

Výskum bol podporený Medzinárodným vyšehradským fondom. 
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