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ABOUT THE PROJECT
Labour migrants were among the first and most
severely affected victims of the economic crisis.
To those who had arrived only shortly before
the factories started to layoff workers, the crisis
meant a threat to their very existence. At the
same time, in the case of the Czech Republic,
this humanitarian disaster created public
awareness of the problematic ways in which
labour migration has been organized for years.
Seeking to contribute to the debate on ways to
create better migration regimes that will better
secure the labour migrants’ human rights and
social needs, the “FLEXI-IN-SECURIT Y ” project
sought to look at the issue of labour migrant

1. Flexibility vs. Security
Many economists call for more ﬂexibility on the labour market. Greater ﬂexibility could mean easier procedures for the hiring and ﬁring of people and lower costs for social protection.
Economists say that such changes would make it easier, and thus
more attractive, to employ people. More jobs could be created.
This would result in lower unemployment and stronger economic growth.
However, such demands have another side to them and are
politically sensitive. Greater ﬂexibility means at the same time
less job security. It means lower social protection, and possibly
lower wages. The result is a dilemma that all member states of
the European Union face: How will it be possible to remain
globally competitive, while at the same time preserving the
European model of the social state?
Pointing to the positive example of Denmark and other
European countries, the European Commission promotes “ﬂexicurity”, the combination of ﬂexibility and security as an answer
to this dilemma. The Commission defines “flexicurity” as an
“integrated approach” that includes four components:
– more ﬂexible and secure contractual arrangements, from the
point of view of both employer and worker;
– lifelong learning strategies in order to ensure workers’ ongoing
capacity to adapt, and increase their employability;
– eﬀective active labour market policies in order to facilitate
transitions to new jobs;
– modern social security systems providing adequate income
support during transitions.1
The EU member states declared in their support of the Lisbon
Strategy their principal readiness to transform their labour markets in ways that would fit with the concept of “flexicurity”.
However, in reality, the Union does not have any direct power to
demand from its member states any specific reforms of their
labour market. In the world of democratic decision-making, there
are numerous obstacles for effective labour market reform.
Whereas many leftist parties react hesitatingly to attempts to curb
any long-established workers’ rights and securities, many conservatives oppose massive investments into lifelong learning or
more generous unemployment beneﬁts for ﬁnancial concerns.
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employment from a comparative perspective.
How did the crisis affect migrants in other EU
member states? And, what policies could be
chosen to improve labour migrants’ social
protection? One of the main project results
was the “FLEXI-IN-SECURIT Y ” exhibition, which
was displayed throughout 2011 in Prague, Brno,
Ostrava, Pardubice, Frankfurt / Oder, Dijon,
Brussels, Warsaw and Borås (Sweden). It sought
to approach the project’s topic by focusing on the
stories of individual migrants in various migrant
communities. This publication contains selected
pictures and the full stories from the reports on
which the portrayals in the exhibition were based.

It is these diﬃculties that have led to the diﬀerent ways in
which European countries have addressed the dilemma of ﬂexibility and security in their political practice. A crucial role is
played by the work of migrants. Being economically less demanding, less organized, and possibly less interested in long-term
securities than their domestic counterparts, the employment of
foreigners from poorer countries is a highly attractive solution in
situations where domestic workers are scarce or too expensive.
In some countries, foreigners’ ﬂexibility is supported by the ways
in which foreigners are employed, which involve informal practices and employment through agencies that tend to by-pass the
regulations of the labour codes and provide, if at all, only a minimal amount of social security. As a consequence, the economy’s
need for ﬂexible work is satisﬁed at the cost of those performing
their work under precarious conditions of a labour market that is
eﬀectively divided between a non-regulated . Not ﬂexicurity, but
ﬂexi-insecurity!

2. Flexicurity vs. Flexi-insecurity? - The case of the
Czech Republic
As a consequence of EU accession, the Czech Republic
turned into a major target country for direct foreign investments.
In larger cities and along major traﬃc arteries vast industrial
parks have developed, which provide thousands of new working
places. Even though regions with high unemployment and major
social problems persist, a signiﬁcant share of these newly created
work places have been ﬁlled by labour migrants. It is not an exaggeration to say that the Czech economic miracle of the years
between accession to the EU and the onset of the global economic crises would not have been possible without the work of
people from poorer Eastern European countries such as Slovakia
and the Ukraine and Asian countries such as Vietnam or
Mongolia.
The persistence of unemployment in a booming economy,
which simultaneously attracts hundreds of thousands of migrants,
can be taken as an indicator for the existence of dysfunctionalities on the labour market. Labour market experts explain the
paradox of “mismatches” between labour supply and demand.
The building of low-income housing, sponsored by the

state or employers, changes in the social security system that
would motivate citizen to invest into their skills, investments in
training for the long-term unemployed or the steering of investments into disadvantaged areas – these are just some examples
that one could imagine of various kinds of “ﬂexicurity” policies
that might help to minimize these mismatches. On a small scale,
there have been attempts to enact most of these policies.
However, on a larger scale, it seems employers have found it
easier to employ less demanding foreigners than to spend time,
energy and money in the “cultivation” of the long-term unemployed. The state showed little interest in opposing the wishes of
the economic sector. Accordingly, the number of migrants grew
at an unprecedented scale and the recruiters began to tap the
labour resources of more and more distant places, such as
Mongolia or China.
Czech law prohibits discrimination and unequal treatment.
Despite this policy, many of the migrants work under worse conditions than the Czech core staﬀ of these companies. One reason for
this inequality is the weak position of the migrants, who are often
in a position of dependence with their employers. Their residence
permit is often directly bound to their speciﬁc work place – thus,
in the worst scenario, losing this position could lead to the end of
their stay in the Czech Republic. Another factor is the role of labour
agencies. In many cases migrants are not directly employed by the
companies where they perform their work, but “lent” to these
companies from agencies. As migration began to develop into a
highly proﬁtable business, the number of these companies grew
into the thousands. While there are serious agencies that treat
their employees decently, a large number have questionable reputations and are criticized for “taxing” their employers with charges
for services such as accommodation, interpretation or the management of papers. As a consequence, many migrants work for
extremely low wages and will never be able to pay back the money invested in coming to the Czech Republic.
The human costs of these arrangements became fully visible with the beginning of the economic crises, when migrants
were the ﬁrst to lose their jobs. For many migrants, the loss of
their job meant also losing the right to remain in the country
legally. As many of the most recent migrants did not have even
minimal forms of social security or the money (not to mention
the desire) for the return trip back to their country of origin, losing their job could mean, in the worst case, ending up homeless
on the street. At the same time, returning home was not a viable
option, as many families of migrants from Asia are in debt for the
huge amounts of money they invested to intermediaries who
“organized” the migrants’ work permit and visa.

3. Our project
The FLEXI-IN-SECURITY project was developed in reaction
to this crisis. It is a cultural project with a clear political purpose.
While being shocked about the human tragedies and worried about
the governments’ lack of compassion for the situation of migrants,
we welcome that the crisis has at least opened up a much-needed
discussion about the way migration is organized. Our project seeks
to contribute to this debate by focusing on the experience of
migrants in the labour markets of other EU countries.

At the core of the project has been the FLEXI-IN-SECURITY
exhibition, which was produced by ten photographers and ten
researchers from various countries. Each of the ten stories presented both in this publication and in the exhibition approaches
the work and life of migrants from a diﬀerent perspective in an
era of economic crisis. The project’s scope is wide: The report on
migrant workers in the Czech industrial city of Pilsen by Martina
Křížková and David Kumermann deals directly with the crisis
of the Czech migration regime. As a consequence of the crisis,
migrants from the Ukraine, Vietnam, Mongolia and other countries were losing their jobs. As the Czech government decided to
tighten its migration policy in order to better protect Czech
workers from the consequences of the crisis, even those migrants
who stayed and were able to keep their jobs were often faced
with the decision to stay illegally in the country. The impact of
the crisis is also one of the topics in the work of Tomáš Janeba
and Iva Zímová, which deals with the life of children of Mongolian
migrants in the Czech Republic. Focusing on Czech migrant
insurance companies’ refusal to cover costs for childbearing and
medical costs of newborn kids, this text also provides very speciﬁc examples of the scandalous lack of social protection.
The exhibition includes other works that show that the
migrant crisis within the greater global crisis is not a universal
phenomenon. In their portrayal of the small African community in
Prague, Tomáš Linder and Jérémie Jung show that other groups
seem to have been aﬀected by the crisis only marginally. Both in
the case of the portraits of recent migrants who are living and
working in Brussels, Belgium (by Massimo Bortolini and Claire
Allard) and in the portrayal of Ukrainian migrants in Warsaw,
Poland (by Daiva Terescenko and Cyril Horiszny), it has not been
so much the crisis which determines the conditions of a migrant’s
employment but rather, the status of their level of integration.
One important diﬀerence in regard to status is that between
the citizen of so-called third-world countries and that of an EU
citizen, who enjoys similar rights to a domestic citizen. However,
as shown by Piotr Szenajch and Monika Kmita in their portrayal
of long-distance commuters from the Mazury Region in Poland,
the privilege of being an EU citizen does not always protect people from experiencing exploitative work conditions. The same
can be said about the ethnic Turkish day labourers from Bulgaria,
who struggle to make a living in Munich, Germany (Lisa Riedner
and Trixi Eder). As Germany continues to protect its labour market from workers from new EU member states, Bulgarians are
allowed to reside, but not to work, in Germany. A quite diﬀerent
group of Turks is the subject of the project of Georgiana Catalina
Macovei and Octavian Bâlea, who documented the visitors of
a Turkish mosque in Bochum, Germany.
While most teams chose to portray migrant communities in
their places of work, three projects approach the issue from the
angle of the places migrants are leaving behind. Aside from the
above-mentioned portrayal of migrants from Poland’s rural
Mazury district, this approach was followed by Rica Agnes
Castañeda and Jay Panelo (on a village of “Italian” migrants in the
Philipinnes) and Jan Hanzlík and Petr Šilhánek, who portrayed
participants of a programme for volunteer returnees to Georgia.
1/ European Commission (2008): Report of the Mission for Flexicurity.
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Welcome to the Grey Kingdom!
| Text: Martina Křížková | Photo: David Kumermann |

They entered a system of ineﬀective laws, corruption, maﬁa
middlemen and employers, who wanted to make money at all
costs. Ukrainians, Mongolians, Vietnamese and Moldavians.
During the crisis, they often turned to illegal means, as
government oﬃces did not want them taking jobs away from
Czechs, who nevertheless did not go to the factories. Others
came in their place: Bulgarians, Romanians, Poles and Slovaks.

As far as the eye can see – grey. The low buildings of the
factories are grey. The wire fences around them shine bright silver-grey. The same colour can be seen in the asphalt of roads
and sidewalks. Even the bus stop, with its three seats and its
wind-tattered schedule, is grey. Even the miserable surrounding
trees and bushes, which somehow survived the industrial invasion, are tinged with grey. The same goes for the sign on the
fence announcing cheap accommodation.
The voice at the end of the phone is grey too. “There are no
vacancies,” it says and quickly hangs up. It does not matter if the
statement refers to work or to rooms because here, in the Grey
Kingdom, other rules have long since reigned. A man on his own
cannot achieve anything. He needs connections, papers, and to
respect the laws, which, in this kingdom, change constantly and
are unwritten.
Of course, the bus, which brings you here, is also grey and
the bus driver shouts “Take your bags oﬀ the seat or get out!” And
the forty-year-old Bulgarian is grey too, confusedly clinging to
two plastic shopping bags from Tesco, which just a moment ago
were snow-white, but because he had to put them on the ﬂoor
have had the grey begin working on them as well. And the little
Vietnamese woman sitting opposite him is grey too, holding her
arms close to her as if she were holding a baby, which she could
not have, unless she wanted to get sent back home quickly.
Because that is not the reason she is here.
Here, life is governed by production, standards and directives. Televisions, sausages, old wagons, air-conditioners, beer.
In Pilzen, you can do anything and in Bory all that and even
more. And for every ride on the merry-go-round you pay separately. For the greyest of all greys is the smell of money. It is
invisible, but omnipresent. Thanks to it the halls are here, the
sidewalks, the worker’s hostels, the voice on the telephone, the
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bus and the foreigners. The whole system is grey. A wheel, which
even the crisis cannot stop. Even the scoop of the backhoe,
which dug the foundations for the ﬁrst factories years ago, must
have been the same. And somewhere there it began. Or maybe
even earlier.

The Past
The ﬁrst large scale arrival of foreigners in Pilzen began at
the beginning of the 1990s. It occurred in the same way as in the
rest of the country, but to a lesser degree. Ukrainians and other
Russian-speaking peoples from the former Soviet Union aimed
to work in supermarkets and department stores as well as construction or cleaning companies. Vietnamese people, who had
been previously studying here, took over the open markets and
ﬂooded the city with cheap goods, from cigarettes to shoes. Even
a few wealthy Russians settled here, along with some Arabs, usually accustomed to Communist times, and a few families escaping the war in former Yugoslavia.
Pilzen is the fourth largest city in the Czech Republic, with
almost two hundred thousand people living here. It is famous for
not just beer, but industry as well. Even though after the revolution some of the traditional production at Skoda had nearly collapsed, it was still a spot where jobs could be found. Migration
continued throughout the nineties; however, it was always in
relatively small numbers. The real boom would come at the turn
of the millennium.
Around 1998 investment incentives took oﬀ, generally in
the form of large tax breaks intended to lure foreign investors to
the Czech Republic. The government also supported the expansion of new industrial zones, from purchasing land to building
the necessary infrastructure, in order for the industrialists to

Martina Hánová, Contact Centre Pilsen.
The racketeering of foreign workers
by the client system is a nightmare
also for her.
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have somewhere to set up their facilities. All this was backed up
by several myths1, of which the most convincing cited the reduction of unemployment in less developed areas of the country.
This need for a reduction of unemployment was not, however,
exactly the case of “developed” Pilzen, a place with relatively low
unemployment (from 2000 to the present it has fluctuated
between 6% - 7% across the county); even so, Pilzen resolved to
set up its own new industrial zones.
On the western edge of the city, near the exit of the D5
motorway into Germany, almost within sight of the prison, a
section of land covering 125 hectares was immediately built up.
Borská Pole, or Pinewood Fields, as the zone is called, began to
attract capital even before it was built; the first investor
(Panasonic) arrived already in 1996. The last lot in the zone was
sold this year (2010). Within ten years, forty-five companies
moved here, employing eleven to thirteen thousand workers
(before the ﬁnancial crisis, it reached sixteen thousand). As well,
members of the city council praise the fact that, alone in the
whole country, the lots in this industrial zone were sold at a
proﬁt. The City of Pilzen made a one-time earning of 50 million
CZK (after deducting an investment of 560 million in infrastructure). The dream of employment however, was fulﬁlled a little
diﬀerently than expected.

A zone only for foreigners
The majority of those working in the plants are brought in
by employment agencies and cover ﬂuctuations in production.
Roughly 80% of them are not Czech and none of them come from
Pilzen. These people, who mostly do unqualiﬁed work, are usually foreigners. The work generally oﬀered here, in Bory, involves
hard, monotonous drudgery on assembly lines. And applicants
for this work must demonstrate above all exceptional ﬂexibility.
They are taken for three months and, if orders are low, they are
laid oﬀ again for two months. This kind of treatment would never
stand up with Czechs, who are protected by labour laws.
The city, which invested half a billion Czech Crowns (CZK)
to the construction of a zone where the locals did not want to
work, immediately and almost magically began to attract foreign
workers. Last year, seventeen thousand of them oﬃcially lived in
Pilzen. A year earlier, when demand for workers was at its peak,
a thousand people a month arrived from EU countries and 200
from the Ukraine, Mongolia, Moldova and Vietnam according to
the Oﬃce of Employment. Unoﬃcially, however, it is suspected
that the numbers can be roughly doubled. Of course, not all of
them aimed to work in factories, although most of them experienced them in some way. Today, they work on construction
sites, in supermarkets, department stores, and restaurants; they
clean hospitals, repair railway cars, and plant trees. Even the
cleaning lady at the local Employment Oﬃce comes in through
a temp agency.
It is possible that the construction of the zone alone did not
actually pay oﬀ for the city, even when counting the proﬁts from
the sale of the land. The webpage regionplzen.cz, mentions that
Pilzen has lost money on fees for housing, garbage, public transport, street cleaning and a share of income tax (consequently for
life and work of foreigners in Pilzen) up to some millions of
Czech Crowns annually, which they must at least partially set
aside in the city budget.2
As well, this new industrial quarter prevents any other development in this part of the city. It attracts only strange-looking
ugly concrete buildings that provide accommodations for work-
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ers and whose neglect only underscores the pointlessness of this
district’s existence. In this area, it is as if time ﬂows diﬀerently.
People appear only when they go out during their break to smoke
in front of the wire fences or when shifts change. Otherwise, the
streets are empty and deserted for hours. Most streets are lacking
sidewalks and even the decent public transportation linking Bory
to the city centre was cancelled recently. It is a place where transients work in factories or sleep in rented beds. “Pilzen has no
other identity than industry; everything is conformed to that,” a
Pilzen sociologist Ida Kaiserová explains dryly.

Made-to-order people
In order to understand what exactly is going on in Pilzen
and just where all the grey came from and why it is slowly expanding, we must ﬁrst take a step aside. “The worst was when I ﬁrst
arrived,” says Aleksii*, a former air force pilot from Belarus: “I had
to give them my passport and we got paid once a year. We should
have got around twelve thousand a month, but the client gave us
only three or four months as a kind of deposit and the rest was
paid when someone went home. He already had our passports,
but this way he was even more sure of us,” he explains.
He says that the situation improved as long as the worker
proved trustworthy: they were not ill, they worked, did not complain and did not want to cause any problems. “Then they got
their passport back,” he adds and smiles, revealing a gap of missing teeth. Aleksii, whose request for asylum has been refused
again, is exactly the same as the majority of foreigners in the city
who are dependant on the so-called ‘client system’. It is made up
of a particular cooperation, starting back in the mid 1990s. 3
Originally catering to Ukrainians and Russian-speaking
workers migrating to the Czech Republic, this system later
expanded to include all groups of foreigners in the country. At
the centre of it stands the client. Not all clients work the same
way. Some concentrate on transporting people, others mediate
between employers and workers, others assist the foreigners
with their legal papers. And still others do everything described
above. Usually though, they have under them an employment
agency or a co-operative, which they own. They run the agencies directly as if they owned them while managing co-operatives more indirectly. In a co-op, all members are theoretically
equal but, of course, the proﬁts are divided in favour of the client
or his representative.4 From the beginning, clients also served as
a form of protection from the Russian-speaking maﬁa5, which
focussed primarily on Ukrainian workers, arranging the theft of
their savings on their way back home.
Originally, the clients recruited workers from a range of foreigners already living in the Czech Republic, who had long-term
residence, knew the language and laws, and understood “how
things worked”. Today, there is a large percentage of Czechs
among their ranks as well. The need for mediation is given by
the environment in which the client operates. It is linked to the
work and arranging the necessary documents.
Getting permission to work in the Czech Republic and the
accompanying visa requires arranging that someone secure the
work for you before you arrive. That is to say, without the paper
in your hands saying that you have a job waiting for you, you will
not get any visa. So you come to the Czech Republic as a tourist,
which many foreigners often do. But tourists do not have permission to work. This dilemma necessitates that a system such as the
client system arises. But even without this bureaucratic hurdle,
foreigners would have a hard time ﬁnding work on their own.

È Again, the court refused Aleksii‘s application for asylum

È Olena, a university student from Kirovohrad, the Ukraine

Í Taťána Mandíková, Diecese Caritas Pilsen

Í A Slovak Panasonic worker in his workers’ hostel

The large companies located in Bory (but of course, not only
them) also need people to work for them and who they can easily hire and ﬁre as needed. Of course, Czech labour laws do not
allow such behaviour. If they had to hire people directly, labour
expenses would climb and their reasons for being in the Czech
Republic (even considering tax breaks) would disappear. A similar problem is “seasonal” workers on which, for example, Czech
construction companies rely. Therefore, the workers are oﬃcially employed by an agency and companies only rent people
from them.
“The agency provides a ready-made service; you don’t have
to worry about anything, you just go to work when you need to
and disappear when the orders stop coming in. Papers and everything else are taken care of,” explains Sinh Hoang (not his real
name) employed at one of the companies where his client oﬀers
jobs to people from Vietnam. Laws concerning foreigners as well
as labour code laws and standards are elegantly sidestepped.
Moreover, the possibility that foreigners are able ﬁnd work on
their own without an agency also decreases, as very few are
employed directly. The demand for cheap labour was so strong in
recent years that until the crisis peaked, nobody (from employers
to bureaucrats) cared what it meant for the individual foreigner.
Thus, like it or not, they become almost automatically part of the
client system, which is, to put it simply, normally not good for

them. As Hoang says: “It doesn’t concern you anymore what they
do with these people, but we all know that something’s wrong.”

Bureaucratic symbiosis
That “wrong” is a result of two things: partly due to the business that arose around the transport and mediation of work for
foreigners and partly due to the vulnerability of the foreigners to
Czech laws. Both are directly connected; namely, that the existence of the system assumes a symbiosis between them and the
civil service.
Let us begin with the second of the two. “Czech legislation
dealing with the residence of foreigners is very complicated,”
explains Pavel Čižinský, a lawyer from the organization Poradny
pro Občanství a Občanská a Lidská Práva (Counsel for Citizenship
and Civil and Human Rights). According to him, bringing these
standards into reality is not a simple matter. Their basis may not
be deﬁnite or singular, so to a certain extent it corresponds to the
“household” routine of the individual government oﬃces. Firstly,
with the immigration police, who are responsible for administrative authorization dealing with residence, a kind of customary
law has appeared. In many cases, the police may or may not grant
someone permission or variously lay out the requirements, which
may or may not fulﬁlled. The bureaucrats then decide, according
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to their momentary needs, which requirements are necessary. 6
Two tendencies that pervade the entrance of foreigners to
the Czech Republic get mixed up here. Firstly, restrictions given
by discussion between the Ministry of the Interior and the immigration police, which cannot be interpreted any other way but:
“Foreigners simply should not be here”7 and, until recently, the
strong resistance from the side of employers as to the transport
of cheap labour. Because of this, an expedition to the immigration police or the labour oﬃce can turn into an adventure, which
results in an unwanted expulsion from the country. “To anyone
who doesn’t speak Czech well and is not acquainted with the
laws, I do not recommend going to any government offices
alone,” says Čižinský.
Processing paperwork has thus become another good
source of income for the clients. And apparently, also for the
bureaucrats. In this context, the word “corruption” has become a
matter of routine. The prices are known and vary according to
the degree of diﬃculty in obtaining the individual documents.
Processing periods are relatively long and when people arrived
in the hundreds, one could also pay to speed things up so that
people were not “standing around” and clients suﬀered no losses.
Nevertheless, oﬃcial institutions are not very successful in their
eﬀorts to curb corruption. “Immigration police inspectorates,
particularly in the bigger cities, have been under a great deal of
pressure from the so-called “clients” and company representatives advising foreigners and assisting them with their papers.
Despite intensive eﬀorts of the inspectorates to investigate corruption and eliminate clerks involved in it, the levels of corruption have not been seriously reduced.”8

Better than drugs
The system has got so lost that individual foreigners are no
longer able to get out of it even if they want to: “I speak Czech
and I wanted to arrange my papers myself, but it never worked.
At the police oﬃce nobody wanted to talk to me. When I paid the
client, it suddenly happened,” says Aleksii. Therefore for clients,
their employees are not only a source of income, but also a
source of power. It is enough to threaten that they will exert their
inﬂuence in the oﬃces and the deﬁant workers take the oﬀered
work and whatever accompanying conditions of employment.
The offices do whatever they want and more than they
should, explains a Mongolian translator who wishes to remain
anonymous: “I convinced him [a worker from Mongolia] to go to
the police because his client had had him beaten. In front of our
eyes, the police phoned the client to come and pick him up. The
next day the worker didn’t want to discuss it – he said he’d forgotten everything.” Although a number of similar cases could be
told9, Sinh Hoang says, it is enough to just sit in the immigration
police oﬃce for a while and watch the undisguised camaraderie
between the police and the clients. As soon as the foreigners see
it for themselves they believe everything.
Of course, not all clients are the same and not all of them are
corrupt. But to resist the age-old temptations – money and
power – requires more than just good will. It applies not only to
clients, but to practically everyone the foreigners depend on:
from the factory personnel to the last oﬃce clerk.
“A few years ago, this business with foreigners was more
lucrative than business in drugs,” says Martina Hánová of the
Contact Centre for Foreigners in Pilzen. She seems to know what
she is talking about. Three years ago she became the ﬁrst coordinator for migration at the Pilzen City Hall. She began with
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the decision to monitor and record the situation. The fact that
she was not able to change anything from her position inﬂuenced her decision to start helping the foreigners on her own. So
she started the Contact Centre mentioned above.
“Everything must be paid for; the worst off were the
Mongolians and Vietnamese,” continues Hánová. They paid
large sums for the arrangement of papers and jobs in the Czech
Republic. For the Vietnamese, the charges hovered around ten to
fourteen thousand USD, for Mongolians, it was about a thousand
EUR. For both, it meant a lifetime of debt not just for themselves
but often also for their relatives and friends. After they arrived,
they were faced with more fees for processing more papers and
of course for accommodation. It must be noted here that the real
costs (i.e. those oﬃcially charged by the state) of a Czech visa and
residence permit do not exceed 150 Euros. Further fees were
charged by the agencies for medical visits and other contact
with government oﬃces and mediations for new jobs when production slowed down.
The language barrier also played a big role, as did the lack of
knowledge of the environment, which, furthermore, was just as
unprepared for their arrival. Before they had time to get oriented,
they had to pay the mediator for “services” that they would otherwise have taken care of themselves. Thus, they generated huge
amounts for the clients even outside the area of employment
arrangements, where the agencies automatically charged some
tens of Crowns for every working hour. “In fact they often
worked just to be able to survive,” explains Hánová. Even so,
before the crisis, at least some of them were able to repay their
debts at home. The demand for workers was great, so great in
fact, that agencies began to “steal” people from each other.
They worked under appalling conditions, sometimes ten to
sixteen hours a day, but the demand for labourers was so great
that the agencies could not aﬀord to refuse them pay. However,
it was common practice for the companies not to make the
required contributions for health and social insurance in order
to maximize proﬁt. For the foreigner, this could result in the loss
of his residence. But as long as necessary, the bureaucrats would
“look the other way”.
Just the same, today, the agencies usually pay minimum
wage oﬃcially and agree to pay the rest of the hours worked as
“cash on the barrelhead”, again, to reduce expenses.

The changing of the guard
“Every day you demonstrate that you are a person, that you
can think, feel, read and write,” Tamara (not her real name) says
in her broken Czech. Her story is similar to hundreds of others.
She speaks only on the condition of anonymity and refuses to be
photographed. She is afraid even though she does not come from
the Ukraine, Vietnam or Mongolia. She is Bulgarian and grew up
sixty kilometres from Soﬁa. It is unlikely that she would have
problems with the bureaucrats; Bulgaria is a new member of the
EU. For these Europeans, the Czech labour market is always open.
Except that even she came to the Czech Republic via an agency.
She works here, trying to earn money for housing, her
daughter’s education and for medication for her parents, who
are taking care of her daughter while she is away. She sees them
once every two years. She cannot save enough to go more often.
First she worked as a seamstress outside Pilzen. She got 53 CZK
per hour when she worked 300 hours per month. When she was
ﬁnally able to sew car seats for 360 hours, she was promised 60
CZK per hour. “They did not always give it to us,” she adds bit-

terly. But as she says, her situation was still better than the situation of Ukrainian women, who got 32 CZK an hour from the
agency, irrespective of how long they worked. Two years later,
her agency lost the contract with the factory. Instead of sewing
carpets, Tamara’s client oﬀered her female employees prostitution or to return home at their expense. Two of them actually did
go home, when the others were able to scrape up enough money
amongst themselves, which was not easy as they had not been
paid for their ﬁnal month. Others tried to ﬁnd work elsewhere.
Tamara knew some people in Pilzen, which, according to her,
saved her. She got a job at Panasonic through the Danč Slovak
agency.
She says her job at Bory is good. She was not forced as much
to do overtime, but it bothered her that she was always laid oﬀ
when production was shut down. She did not have enough
money to just sit at home. Through another agency, she started
working at the company Daiho, but conditions quickly deteriorated there too. What is more, the agency did not pay her. She
was not taken back at Panasonic, as they had an agreement with
the agencies that anyone who goes to a competitive agency
could not work there for three months. In the meantime, she also
had to change her accommodations because the workers’ hostels also have their agreements with the agencies; when someone leaves the agency or loses their job, they must move. For
every new job, Tamara had to pay.
She now has a bit of security, as she is with a new agency,
Trend Práce, and is aiming for a job at the Daikin plant producing air-conditioners. She is glad; she needs money quickly as her
budget is really stretched; 3,500 CZK for a bed in a workers’ hostel, 600 for internet and 2,000 for food. The rest (around 200 to
300 Euros) she sends to Bulgaria. When asked what she is actually afraid of, she begins to tell a somewhat confused story of
violence and degradation. Mainly though, she is afraid of losing
her job again. But at the same time, she is lucky.
“Buses are always arriving with more people from Bulgaria
or Romania,” says Tatiana Mandíková of the charity organization
Caritas in Pilzen. They pay an agency 300 Euros for work. They
arrive and the luckier of them actually get work. But many of
them do not pass the entry tests, such as those at Panasonic,
which test potential employees on mathematics and dexterity
and are fairly strict. Then the agency leaves them on the street
without a penny.
Furthermore, if, for example, the work is in construction,
they give them a minimum amount of money. The rest they
deduct for a variety of fees. “I didn’t have a contract. I worked for
a month; they took money for accommodations, transport, services in the oﬃces, and gave me 500 CZK. It’s enough for a week,”
says one of those aﬀected. Alone they have no chance to get out
of it and go home. Furthermore, the non-proﬁt organizations are
not supposed to help them because “there are no support programs for citizens of EU countries,” explains Mandíková.

The Vietnamese were better
And so the Poles, Slovaks, Bulgarians and Romanians
replaced the Ukrainians, Mongolians and Vietnamese on the
Pilzen merry-go-round, but not completely. It happened the
instant when the crisis came. At that point, the bureaucrats
stopped “looking the other way”. It really shook the Grey Kingdom
up. But only for a moment.
In a café in the centre of Pilzen, it is pleasant to sit in the
comfortable couches, surrounded by small tables. The damp-

ened atmosphere together with the aroma of fresh cake and coffee invite you to relax. But still, he is nervous. From time to time
he looks at his big, brand name watch, tugs at the sleeves of his
jacket and every ten minutes his mobile rings. The owner of the
agency Presente is a busy man. His agency provides people to,
among others, Panasonic, where they have their own ancillary
production. According to his estimate, thousands of people have
“ﬂowed” through Presente. Four hostels in Pilzen also belong to
him. Before the crisis, he specialized in Vietnamese and
Mongolians. “Ukrainians are not our target group; after some
time they settle down and find work on their own,” he says,
explaining the company’s business strategy. Even with
Vietnamese he used to have high expenses. On paper, his companies brought in perhaps a hundred people, whom he registered at the employment oﬃce and for whom he paid an agent in
Vietnam, but it often happened that they went somewhere else
because some co-op oﬀered them more than he did. This does
not happen anymore, but those who are forced to specialise
today have their own problems with work ethics: “Vietnamese
were better than Bulgarians. They went to work and then home
again, and then back to work right away again. They worked
hard. Bulgarians though, want to have fun after work, get drunk,
not come to work and they want more free time.” On top of that,
he says, they often have greater ﬁnancial demands. There is
nothing to be done about that, of course. “If I didn’t pay them so
little, then none of them could go to the shop and buy themselves a large screen LCD television for ten thousand, because it
would cost ﬁfty,” he explains. He cannot say – even estimate –
how many people work for him today.
The change of the workers’ countries of origin was necessary. The companies in Bory have limited their production, but
operations there never completely stop. The employment oﬃce
however, stopped giving foreigners in large numbers new work
visas and renewing old ones. Unemployed Czechs were supposed to take over in the factories. This did not happen, and
therefore, the spots of the ﬁred foreign workers were ﬁlled by
those who had passports from other European Union countries.
They have no diﬃculties with work permits.
Today, he says, production is increasing again and he needs
more people. He would prefer to take Vietnamese again. But he
cannot take back those who stayed behind; either they’ve lost
their legal status or they have arranged business licences of their
own and so cannot be employed. The Mongolians have gone
back home; a few of them have headed westward. Unlike others,
he always did everything honestly, but he refuses to be photographed. The interview quickly comes to an end. He pays for
everything with a ﬁve thousand Crown banknote, and leaves a
tip three times bigger than Tamara’s hourly wage.

Holidays with Panasonic
“There are jobs to be had but in Pilzen they don’t renew
visas; you have to go to Brno, sometimes to Prague. Obviously,
the prices have gone up. Renewing the residence now unoﬃcially costs twenty ﬁve to thirty thousand Crowns. Except that
you have to work for a year to be able to pay it oﬀ,” Aleksii explains
what happened after applying an internal directive to tighten up
the granting and renewing of work visas for foreigners from socalled “third countries” (i.e., outside the EU). It was issued to all
oﬃces by the Ministry of Labour and Social Aﬀairs in February
2009 (and was oﬃcially conﬁrmed a year later).10
Although these measures were to be implemented with
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“sensitivity” and with respect to employment in a given region,
the result was absolute. No more work visas were issued in the
city. “We tried to make the reduction of visas smooth, partly due
to the individual cases of foreigners and partly with respect to the
employers. In order to not threaten them with a loss of trained
manpower,” said Magdalena Čadová from the Pilzen employment oﬃce in the spring of this year.11 To ﬁll free jobs, priority
was given to Czech citizens or EU nationals. Unemployment of
six percent was not enough, however, to push the people of
Pilzen to toil on the assembly lines in factories. “Czechs often
intentionally botch the entry tests so they don’t have to work
here,” says a personnel director from Panasonic. These spots of
“trained manpower” were ﬁlled by the next in line.
One of them is Adam from Jelenia Góra in Poland. He has
been working at Bory for some years and is employed at the
agency Edymax. He has a wife and a one-year-old child in Pilzen.
The crisis caught him working as a repairman at Panasonic.
After the Ukrainians, Vietnamese and Mongolians left, he went
to work on the assembly line. They told him that if he did not like
the new work, he could leave. He knew that it would not be better
anywhere else, so he stayed. Ten and a half hours a day he tightens a screw securing two wires. He has exactly thirty-two seconds for it. But standards and procedures grow continually
stricter. When he does not make these limits, they scream at him:
“Where do you think you are, on holiday?!”
Fired people reacted diﬀerently. Some of the Ukrainians
eventually went back home and many of the Mongolians living
in Pilzen took advantage of the government’s repatriation programs to return home. The Czech government paid their airfare
and gave them initially 500, later 300, Euros to get resettled at
home. The number of spaces in the program was, of course, limited, the bureaucracy was complicated (submitting the required
form was practically impossible for most people) and, in true
grey logic, in order to get accepted into the program, they had to
unoﬃcially pay a mediator. The Vietnamese could not return, as
they had tied up their money, which they had to borrow in order
to get to the Czech Republic at all to work. They, and those who
stayed behind, waver on the borderline of legality or are already
on the other side of it. In Pilzen, the black labour market has
taken on speed.
“This means that the people are more vulnerable than
before,” points out Martina Hánová. Often these people are not
paid or are oﬀered ridiculously low amounts.

Businessmen on the assembly line
The ﬂaking workers’ hostel is packed to the brim. Three to
four people are living in each small room. For each person, they
charge 12,000 a month. There is just enough space for one wardrobe and four beds. And nothing more. “It hurts to see how these
people are being treated. Like sheep,” observes the unemployed
Miroslav from Bánská Bystrica, Slovakia. In Pilzen, he is supported by his brother, who has held onto his job. His lamentation
reﬂects oﬀ the unplastered grey walls. The last employer did not
pay him. By coincidence, he happened to be at the Presente
agency. They owe him two months’ work. He has tried to phone
the owner, but no one answers the phone. Once he went straight
to the agency oﬃce. It did not turn out well. “This guy as big as a
mountain came out. It seems that if you’re going to complain,
they beat you,” he says and then wanders oﬀ into other details of
his story; a story so similar to Tamar’s that it could have been
photocopied. From one agency to another; the work varied, for a
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while he was lucky, but then he sprained his ankle and he had to
go. He does not want to return to Slovakia, he would apparently
not ﬁnd any work there either. Here, he at least has a chance.
“Everyone complains but nobody goes back; at home it’s
even worse,” he muses to another college graduate, Olga from
Kirovohrad in the Ukraine, who is “self-employed” and currently
stocks shelves in a grocery store. Unlike others, she was lucky
and does not work through an agency.
Many of the foreigners who were ﬁred have become selfemployed. Generally, this means that one day they work at some
job as an agency employee and the next day they are “selfemployed” at the same place. Everything is arranged through the
agency, so sometimes they are not even aware of the changes. In
practice, they should be paying their own taxes, health insurance and social insurance.

Oﬃcially uncertain
The Pilzen oﬃces reacted to Czech circumstances very ﬂexibly. With a laudable attempt to ﬁnd a solution to the situation,
meetings were set up between representatives of city hall, nonprofit organizations, immigration police, city and national
police, the employment oﬃce, social insurance oﬃce, health
insurance oﬃce, and the tax oﬃce. The tension between the
need to have foreigner in the country and the desire to not have
them here is fully evident in these meetings. The individual
institutions have begun to communicate with each other and
share information. One deﬁnite result is, paradoxically, the ability to keep a better eye on foreign workers – much to their disadvantage. Public transport inspectors can check the validity of
residence permits for those boarding a tram without a ticket.
Similarly, doctors at the hospital are required to report every
“illegal” to the bureaucrats. More hidden, but also more important, is the exchange of information between the social insurance oﬃce and the immigration police. If newly self-employed
foreigners do not start paying their social insurance on time,
this information is given to the immigration police and they will
“not be renewed” or the police will withdraw their residence permit.12 Whether foreigners then actually leave or stay to work illegally is not oﬃcially ascertained. “Nobody wants to take any
personal responsibility for what’s happening. For everyone, it’s
more advantageous to watch from the sidelines, from the companies to the agencies and the oﬃces,” says Sinh Hoang.
*Some of the migrants’ names and personnel datas were changed
1./ Analysis of investment oﬀers in the Czech Republic, Jiří Schwarz et. al., National Economic
Faculty of the College of Economics, Prague, 2007
2./ Tinkers in Pilzen: Slovaks at work in the industrial zone, Ida Kaiserová, Kulturní týdeník A2,
www.migraceonline.cz
3./ The client system as quasi-feudalism in the Czech Republic, Jan Černík, www.migraceonline.cz
4./ The co-operative began to develop mostly because they are less controllable than
employment agencies from the point of view of legal labour relations. Until recently, it was
relatively easier to get a work visa for a foreigner in a co-op than in an agency. The chance that
the employment oﬃce would send someone else to a job rather than someone who had voluntarily become a member of a co-op is minimal versus in agencies. For this reason, more co-ops
arose that exist without “clients” and may not be able to secure jobs but do legitimize residence
in the country.
5./ The client system as quasi-feudalism in the Czech Republic, Jan Černík, www.migraceonline.cz
6./ Cizinci v mezipatře, Martina Křížková, Nový Prostor nº 332, 30.6.2009
7./ Idem.
8./ Report on the fuﬁlling of the objectives of State strategy in the ﬁght against corruption from
2008-2009, Ministry of the Interior, Prague 2010
9./ For example: Life and working conditions of foreigners in Pilzen, Antony Holeček,
www.migraceonline.cz, 27.12.2009
10./ See press release MPSV of 10.3.2010: MPSV recommends tightening up the issuing
and renewing of work visas for foreigners from third countries
11./ In the name of the crisis, Martina Křížková, Nový Prostor, nº 349
12./ In the name of the crisi, Martina Křížková, Nový Prostor, nº 349

È Miroslav, Bánská Bystrica, employee of a work agency

Í Pilsen – Borská pole. Here, life is governed by production, standards and shifts.

Í One of many workers’ hostels in Borská pole
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Solitude. The way to a brighter future.
| Text: Tomáš Janeba | Pictures: Iva Zímová |

Mongolian migrants in the Czech Republic have come to
ﬁnd a better future for their children. They pay inordinate
fees to middlemen for work documents and work
endlessly in factories. Their children must take
responsibility of their own lives and the domestic duties
of their families, which, compounded with the language
and cultural barriers, further isolate them from other
Czech children. Furthermore, the children of those from
non-EU countries must be expensively insured before
birth, otherwise their parents risk falling into a lifelong
debt for their healthcare.

Within the past decade, the number of foreigners coming to
the Czech Republic has dramatically increased. There has been
a high demand in the labor market for unskilled workers who
will take jobs no longer wanted by Czechs. Among others, some
twenty thousand Mongolian labor migrants have come to the
Czech Republic from Mongolia between the years 2006 and
2008.
Mongolians are not new to the Czech society; during the
communist regime they often came to Czechoslovakia to study
or work. From the 1960’s until the late 1980’s as many as 60,000
Mongolians had studied in Czechoslovakia. With the end of the
regime, many Mongolians returned home; however, with the
growth of Czech economy, many Mongolians have been coming
back again. In 2006, there were 3,500 Mongolians living in the
Czech Republic, while in 2008 the number increased to 14,000.
However, the numbers are shifting once again. Currently, in the
aftermath of the global economic crisis, only several thousand
Mongolians have remained in the Czech Republic, according to
oﬃcial statistics.
Mongolians take jobs that no Czechs, not even other
migrants, are willing to take. These jobs are the hardest and the
worst paid; they involve working mainly in factories producing
steel wheels for cars, have extra long shifts, cruel quotas, low
wages and bad and unhealthy working conditions. Apparently,
Mongolians have a strong enough will to work under these conditions. Unlike many of the other migrants who are more transient, from the very start Mongolians intend to bring their family here and settle down in the Czech Republic. The predominant
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reason for their relocation to the Czech Republic is the desire to
provide their children with a brighter future and the opportunity to study and live in Europe.

The children of Mongolian migrants
Ever since I was exposed to stories of Mongolian migrants
living in the Czech Republic, I have wondered how their children have coped with these life changes. But it is hard to ﬁnd
information on their situation; there is basically no media coverage or government monitoring. True, oﬃcial statistics on the
numbers of Mongolians losing jobs and subsequently their visas
due to the economic crisis were quite easily accessible; however,
there were no reports or articles in the media about Mongolian
children. These are children who live quite diﬃcult lives; children who have been forced to adapt to a foreign country, who
have been losing friends due to the exodus of fellow Mongolian
migrants, who are often destined to change schools two to three
times a year, who often do not see their parents or grandparents
for years and who are facing the same uncertainty in life as their
parents. Furthermore, they had no say in the crucial decision to
emigrate and often do not understand the reasons for the sudden and sometimes tragic changes in their lives.
These are the reasons why I decided to go out searching for
the children of Mongolian labor migrants and listen to their
experiences. I wanted to hear their stories because they are the
unsung heroes of the larger story – and its problems – of labor
migration in Europe. In my search, I wanted to ﬁnd children with

È Maralmaa and Odbayar doing their homeworks

different backgrounds so I could get as broad a picture of a
migrant child as possible. I have found some children willing to
talk to me. After I spent some time with them, I realized that I
could also learn very interesting things about them just by listening to what they were not saying. Here is what we have seen,
heard, and observed.

Blansko
Blansko is a small town of about 20,000 inhabitants in the
eastern part of the Czech Republic. While some 10 years ago
most Czechs only knew about the town’s existence thanks to its
industrial past and some famous caves located nearby, now it is
known mainly for its large population of Mongolian labor
migrants, who are working in the local factories. In 2008, at the
peak of the migration wave to the Czech Republic, some 600
Mongolians lived in Blansko. Although there are some other
small towns in the Czech Republic that have relatively big populations of Mongolian labor migrants, only Blansko has been singled out by the media.
It began in 2007, when a group of Czech neo-Nazis organized a demonstration against the presence of Mongolians, who
allegedly had been terrorizing the town and had taken the jobs
away from the Czechs. Luckily, the demonstration was a complete ﬁasco; only about 20 neo-Nazis arrived from all over the
Czech Republic and none of the local inhabitants actually took
part in the demonstration. Nonetheless, the Mongolians were
frightened by the actions taken by the neo-Nazis, and not only in

Blansko.
Furthermore, the fact that no local people participated in
the demonstration also does not mean that Mongolians were
considered very popular in the city. There were still rumors
about potentially negative attitudes of “locals” towards the
Mongolians. For example, according to the Mongolians, in some
pubs in the neighborhoods where Mongolians lived, it was difﬁcult to get a table for a Mongolian, even if the pub was empty;
every table was oﬃcially “reserved” for the evening. However,
when a Czech walked in, there was always a place. And there are
other similar examples to this behavior. I was curious how the
situation really looks like and how Mongolian live in Blansko; in
particular, how Mongolian children are doing in such an environment. So I went to take a look for myself.

A big reuniﬁcation
In one of the concrete apartment blocks of Blansko there
lives a large Mongolian family with four children. Although they
are all siblings, each of them has a very diﬀerent life story. Now,
they all live together; but the journey to reuniﬁcation took the
family eight long years.
Adyasuren, a 17 year old young man, attends secondary
school. He wants to become an auto mechanic. He also likes to
play football. Adyasuren, or Áda as his teammates and friends
call him, is a really talented football player; he is deﬁnitely one of
the best on his team. When he gets emotional during a game he
shouts at his teammates with an irresistible accent typical for
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Brno and its surroundings. It is hard to say he is a Mongolian. He
has integrated in to the community thanks to the sport. He is by
all means an integral part of his team. He has lived in Blansko for
eleven years already. He was ﬁve when his parents left Mongolia
and he joined them in the Czech Republic a little more than a
year after their arrival.
Adyasuren’s younger brother and the youngest of all the
children, Khongor is 11 years old. He was born in the Czech
Republic. Like his big brother, he also plays football and he is
very good at it. He seems to have no problems with his life in the
Czech Republic; he has friends at school, he plays on a good
football team and likes to talk about his victories. He also has that
thick but cute local Moravian accent, but in his case it is no surprise – he was born here after all. When he met his two sisters for
the ﬁrst time, he was already attending elementary school.
Khongor’s and Adyasuren’s twin sisters, Khaliun and
Khulan, were just four years old when their parents left for
Europe. In Mongolia, they lived with their grandparents, who
took care of them instead of their parents for eight years. It took
that long until the family managed to save enough money to
obtain visas and tickets for them and the family could completely reunite in 2006.
Khulan and Khaliun are ﬁfteen years old. Their knowledge
of Czech is still quite limited compared to their brothers and as a
result, they have a more diﬃcult time at school. They still have
problems communicating ﬂuently in Czech, but each for diﬀerent reasons.
Although everybody can see that Khaliun and Khulan are
twins by the way they treat each other, they are not identical in
appearance. Even their brothers like to make fun of it. But it is
not just their appearances that diﬀerentiate them. Khulan is
handicapped: she is deaf and she cannot speak. To communicate with other people, she uses sign language and also, quite
often, her sister Khaliun “translates” for her.
There are a few more diﬀerences between the twins. While
Khaliun attends 7th grade, Khulan is only in grade four at a special school for children with impaired hearing. Khaliun’s school
is located in Blansko, but Khulan’s school is in Brno, a larger city
located some 30 kilometers south of Blansko. Just one way to
school takes Khulan an hour and a half. She has to wake up very
early in the morning, a when she leaves home her siblings are
still asleep.
The ﬁrst three years of her stay in the Czech Republic she
lived in the school’s dormitory, but since September 2010, her
parents have moved her home. She said she is glad: “In the dormitory I had just one friend, who graduated and left the school to
go to secondary school.” Her Czech classmates are four years
younger than her. After her arrival to the Czech Republic she had
to start school from grade one again. Furthermore, as Khulan
and Khaliun add: “When we arrived in the Czech Republic we
had to learn to speak Czech. But Khulan also had to learn Czech
sign language, because Mongolian sign language is diﬀerent.”
The girls later admit that Khulan actually never used Mongolian
sign language because, back in Mongolia, they developed their
own sign language and Khulan did not attend a special school
for deaf children. Evidently, it is Khulan, who has had the hardest
time adapting and integrating to the new country and its society.
The economic crisis has had two main impacts on the family; one positive and one negative. The positive one is that
Khaliun lives at home now instead of the school dormitory. Her
parents could not aﬀord to pay for the dormitory, so they decided
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she will have to commute to school every day. She does not mind
traveling such a long way, she is just happy that she can spend
more time with her family and that she is not alone anymore.
There is nothing in the second impact that can be considered good at all. When the crisis started, there was a lack of jobs
at the local factory and even the luckier workers, who had not
lost their jobs, had to accept the fact that their income somewhat
dropped. The children’s parents were happy that they both managed to keep their jobs, even though they had to accept new daily
norms, so it takes extra eﬀort for them to earn enough money to
cover the family’s expenses. Before the crisis, they received 3.25
EUR per steering wheel. Now it is only 3 EUR. Previously, the
quota to make one steering wheel was 80 minutes, now they
have to manage the same job in just 60 minutes. Now they must
work harder and faster. So they leave home six times a week early
in the morning and come home around 8 PM.
The lives of the children seem to ﬂow quite slowly and without any particular excitement. During the work week they just go
to school and then it is their obligation to run the household, as
parents work long hours often till the night. On weekends they
usually gather with other Mongolian youngsters at nearby a
playground. As they say: “We just hang around and talk.” And
their closer contact with Czech kids is best said in their own
resigned words: “No, we do not have any real friends among
Czechs.”
The lack of close relationships with local Czech kids is not
caused solely by their diﬀerent ethnicity and language barrier, I
would say. Possibly, the reason lies in their dramatically diﬀerent
way of life; since Mongolian parents are at work almost all the
time, their children have to keep the household running, make
meals, do cleaning, shopping – everything by themselves. Their
parents work even on Saturdays, so the only time the family can
be together and to go “out and about” is on Sunday. By Sunday
however, the parents of Mongolian children are exhausted; the
only thing they want is to stay at home, to spend the day with
their children and to take plenty of rest. So the Mongolian children cannot share the adventures of Czech kids and their families, who on weekends take the opportunity to leave their homes
and go out to the countryside by train or by car; they bike, they
ski, they swim, they go to cinema, they go to pick mushrooms or
go to see their friends and relatives in other cities or villages.
Thus, the Mongolian children live parallel lives, which (with the
exception of school) never intersect; they simply have other living experiences.
For Czechs, it is very strange, but knowing the circumstances, it is no surprise that the children have not yet visited the
famous caves nearby or other famous landmarks. The children
have nobody else to accompany them on such trip, no family
friends, no aunts, no uncles and above all no grandparents. All
these people are back in Mongolia. This distance is especially
hard for the twins, for whom their grandparents provided the
role of parents for eight long years. Hardly any Czech children
have such pessimistic prospects for seeing their own grandparents as they have.

191 years of debt
The family of little Oyun lives in Třebíč, a town located some
120 kilometers southeast of Prague. A baby girl, Oyun was born
prematurely in December 2008 when her mother Sarantuya was
just six months pregnant. In April, after long months of constant
fear for Oyun’s life the day ﬁnally came when Oyun could be

Á Maralmaa skateboarding

Í Khulan at school

Á Gym (Khulan)
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checked out from the hospital. But on their way home the parents were carrying more than just a baby. They had also received
a bill of more than one million CZK (about 45 thousand EUR) for
the hospital treatment of their premature child.
In the Czech Republic, the health insurance of newly born
babies of migrant mothers from so called “third” or non-EU
countries must be bought well before the baby is born. The insurance policy for an unborn baby does not come cheap – the price
is over 2,000 EUR for 12 months, which is the shortest duration
one can buy it for. This practice diﬀers very much from the situation of Czech or other EU citizens, whose babies are automatically covered by the mother’s health insurance. It is needless to
say that for many labor migrant women in the Czech Republic
2,000 EUR is an astronomical sum.
Sarantuya tried to buy the policy after the baby was born;
however, because of the high cost of the care for a prematurely
born baby, no insurance company was willing to provide it.
Sarantuya and her husband tried to deal with the situation, hoping that the hospital might reduce their debt – the amount far
exceeded their ability to pay; however, their hopes were in vain.
The hospital wanted its money; according to the law, the hospital simply cannot waive such a debt. The desperate situation was
sorted out with the help of several NGOs, who gave the family
their assistance and negotiated with the hospital for more than
a year. In the end, both sides agreed that Saratuya and her husband will pay back 500 CZK (about 20 EUR) monthly. Moreover,
thanks to the assistance of local NGOs, the Czech Republic
granted them permanent residency on a humanitarian basis and
thus, Oyun’s further medical insurance is covered by the state.
The town’s social welfare workers helped them ﬁnd cheap
accommodation in the town’s welfare housing and the local
Caritas organization included them in their system and sometimes oﬀers them help. Furthermore, Sarantuya and her husband
both started to attend Czech classes in nearby town of Jihlava.
It seems that everything is right on track for Oyun and her
family. Oyun seems to be healthy, despite the high chances of
future diﬃculties caused by her premature birth. For now, Oyun
does not realize the troubles her family has had to endure. She
takes her ﬁrst steps in her life and her parents can forget for a
moment about the unusually complex and diﬃcult bond Oyun’s
parents, herself and also her children – possibly even her grandchildren – will have with the Czech Republic.
This problem of insuring foreigners’ newborns (and mothers’ delivery) is not unique. But a happy end is not very typical for
these kinds of stories. In Blansko, for example, there is another
Mongolian family living with a similar problem. Their son
Temuulen was also born prematurely and thus his parents did
not purchase insurance. As in Oyun’s case, the medical insurance company refused to insure the baby retrospectively, so
when the boy left the hospital, the debt his care had incurred had
reached 800 thousand CZK (approx. 32 thousand EUR).
What is diﬀerent in this case is the informational vacuum
the family lives in. Although representatives of two local NGOs
providing assistance and counseling and a representative of the
Mongolian Embassy in Prague had visited the family after boy’s
birth, no real help ever came. They desperately need legal advice
and services now because it is the only way to solve the burning
issue of Temuulen’s insurance. Temuulen’s parents still cannot
ﬁnd a health insurance company willing to insure him and so
they have to pay for every visit to the doctor. “We have to pay in
cash for everything: medicine, vaccinations, visits to the doctor.
It is so expensive. When he has a fever, I can’t aﬀord to go to see
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a doctor. I buy him some medicine in the pharmacy,” says the
baby boy’s mother, recalling the ﬁrst most diﬃcult weeks: “In the
beginning, we had nobody to tell us how to take care of
Temuulen. We had no grandparents, no family, nobody who
could give us advice. We have managed. But while taking care of
Temuulen, I kept thinking: Will I be able to keep my job?”

My cello and me – life in splendid solitude
Buyaka lives on the outskirts of Prague. She is 13 years old
and she aims at becoming a musician. While still in Mongolia,
she was taking lessons on the traditional Mongolian instrument
called the Morin Khuur, or the Horse head and she was also training Mongolian national dances.
Her father, Boroldzoi, and her mother, Lchagva, both studied and taught music in Mongolia. Buyaka’s father likes to
remember an occasion, when, in 2006, he played traditional
Mongolian music with a large orchestra of 800 Morin Khuur
players who were gathered in Ulaanbaatar from around the
country to commemorate 800 years of Mongolia’s existence.
In 2007, Buyaka’s parents moved to the Czech Republic in
order to ﬁnd a better living conditions and education for their
only child. Today they work in a nearby factory, where they also
have the typical job for Mongolian labor migrants in the Czech
Republic; they sew leather covers on steering wheels for cars.
They work long hours to be able to pay for their nice two-bedroom ﬂat and to keep a good living standard for their daughter.
Their salary in the steering wheel factory depends only on
the number of steering wheels they make. This was good, or so
they thought when they ﬁrst arrived, because their monthly
income would be dependent on their eﬀort. So they were working up to 12 hours a day with the aim to accumulate enough
money to bring Buyaka to join them. At that time, Buyaka lived
with her grandmother in Mongolia. Her parents worked really
hard and so, after a year of their drudgery, she was able to join
her family in the Czech Republic.
When she arrived in December 2008, her parents still lived
in a worker’s hostel with other workers. However, the living conditions there were not very suitable for raising a child. They
decided to rent an apartment nearby. Their living conditions
improved immediately, but they did so with an increased cost of
living. Thus, Buyaka’s parents started to work even more.
Two months following her arrival, Buyaka was required to
attend Czech school. Her parents did not want her to follow the
fate of so many migrant children, who, because of the language
barrier, have to enter at a lower grade that is not appropriate to
their age. She attended Czech language classes to improve her
Czech and to make studying at school easier. Buyaka had to put
in extra eﬀort to study, but she has persevered. After some time,
her parents have started to pay for her to attend lessons at a
music school, where she plays cello. Today, she is doing very
well in her music classes and at school too and she attends 7th
grade, which is adequate to her age.
Boroldzoi and Lchagva are very proud of her: “We both work
long shifts to make enough money to support Buyaka. And she
helps us a lot. She translates for us and between her music lessons and school she cleans and cooks as well.” So they can ﬁnally be happy; they live in a nice apartment together with their
child in Prague and Buyaka is doing well at school and attends
music lessons. But their happiness has one imperfection; Buyaka
lives her life quite alone.
Her parents leave home when she is still asleep and they are

È Buyaka on her way to the music school

È Buyaka cleaning up

still at work when she comes from her elementary school and
goes to the music school or Czech language class. They are still
gone when she cleans up the apartment and ﬁxes the supper for
the whole family. Late in the evening or often early in the night,
Buyaka’s parents ﬁnally arrive at home from work; they eat their
supper and, being very tired, they go to the bed. She is left alone
and so it goes day after day.
When asked about her frienships, this young Mongolian
lady, who is very nice and also very resilient, told me: “I do not
have many Czech friends at school. My best friends early on were
Mongolians. But when crisis came, almost all of them returned
with their parents to Mongolia or left for other countries. I do not
know where.” But brave Buyaka does not complain about her
fate. Unlike most Czech children, she is constantly busy and
working on her future.

Home alone in a village
Maralmaa and Odbayar live in a little village some 40 kilometers east of Prague. They are 11 and 9 years old, respectively. The
children’s parents, Batsaikhan and Gantsetseg Terbish, came to
the Czech Republic more than 10 years ago. The ﬁrst to come
was Batsaikhan, their father, and than two years later he was
joined by his wife Gantsetseg and their daughter Maralmaa, who
was ﬁve at the time. Their three-year-old son Otbayar stayed
with his grandparents in Mongolia. Otbayar joined the family
three years later, when the family’s ﬁnancial situation improved
and his parents were able to buy him an airplane ticket to the
Czech Republic.
Batsaikhan and Gantsetseg initially worked as many other
Mongolians in a steering wheel factory, but this time in the little
town of Rumburk. This town, just like Blansko, was also populated by several hundreds of Mongolian labor migrants.

Maralmaa and her parents spent three years in Rumburk and
then they moved to Prague, where they worked in the same factory as Buyaka’s parents. They even lived in the same dormitory.
The two families became friends.
After several years in Prague, the parents decided to move
to another place because, as they put it, “Our children were
spending too much time with other Mongolian kids and they
were not really focused on school.” At that time, the Czech economy was at the height of its boom, so the Terbish family felt conﬁdent enough to buy a two-bedroom apartment in a block of
ﬂats originally built for army oﬃcers in the communist era.
The ﬂat they have is in a typical charmless concrete building, but which has been recently remodeled. For Terbish family,
this apartment seems to have been the right choice. While for
Czechs, such a ﬂat is not considered a desirable standard of living, in Mongolia it would be among the best living conditions to
be found. Although the family had to take a loan, it was aﬀordable
at the time. After the economic crisis hit in the Czech Republic,
both parents had to start working harder to be able to continue
paying the loan.
The whole family hardly meets at home for longer then a
few hours. As Odbayar says: “Our parents are always at work.”
And Maralmaa adds: “When mum comes home from work, my
dad is leaving for his work. When my dad comes from work, my
mum is leaving for her work.” This statement is true; the children’s parents have to use any opportunity to work, so they work
six days a week and up to 12 hours a day. Batsaikhan managed to
ﬁnd a new job in a warehouse on the outskirts of Prague already,
but Gantsetseg still works in the steering wheel factory. She is
really tired of the hard and long shifts and of breathing the fumes
from the glue and other chemicals used in the manufacturing
process. Currently, she has already started to look for a new job.
The parents also feel bad that they see each other only a few
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È Temuulen, the son of Mongolian working migrants, in the incubator

hours a day and rarely get a chance to spend a whole day together with their children.
When asked how they like their village, Odbayar replied: “It
is OK,” but Maralmaa after a while admitted, “In Prague, it was
better because we had more friends there.” And then she recalled
how the family had lived in the beginning in Rumburk. “I liked it
there more because there were a lot of children, Mongolian children, and I had many friends there.” Odbayar added: “But I like it
here as well, we have friends here also.” Maralmaa was silent.
During our walk around the school and the playground the children greeted several schoolmates along the way; no real friendship was visible. They spent the time outside mainly by themselves. On the other hand, it seemed that both children are well
adapted in their new country. Unlike their parents, they even use
the Czech versions of their names (i.e. Maya and Oto) when they
speak to each other.
I wondered what these children consider as their identity,
what country do they consider their homeland, and where they
would like to live in the future, in the Czech Republic or in
Mongolia? They are too young to answer questions about their
identity, but when I asked Odbayar which ice hockey team he
cheers for, he said without any hesitation: “Canada or Sweden”.
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So my impression is that, for the moment, their biggest trouble
is the fact that they cannot spend as much time with their parents as most Czech kids do.

First generation
As we have seen, the youngest Mongolian generation is not
having a very easy time in the Czech Republic. They have to
learn not only a new language, but also how to live alone and
with the fact that they are diﬀerent. Their parents are constantly
at work, trying to maintain the most basic, but the most necessary, conditions of life, which is material and ﬁnancial stability.
In the Czech Republic, they are present physically but absent
mentally. They do not know anything about the country, often
cannot even speak more than the very basics of the language.
Essentially, it is their children, who are living as the so-called
“ﬁrst generation”. It is they, the prematurely mature children,
with living experiences that even many adults do not have, who
should explore the new country and find their place in it.
Hopefully, they will succeed and will secure grandparents for
their kids as well as friends, whom they will be able to see whenever they desire.

È Temuulen and his mother at home
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Africa under Saint Wenceslas
| Text: Tomáš Lindner | Pictures: Jérémie Jung |

They have come from West Africa mostly as asylum
seekers or illegal migrants and work night shifts in the
Prague city centre. They talk about their lives that are full
of constant uncertainty; uncertainty that has followed
them even here to the Czech Republic, where they make
a living by enticing –hunting– tourists to night clubs.
In this report we try to describe this small, yet growing,
community of migrants who spend their nights in
Wenceslas Square and of whom few Czechs will have
heard about so far.

Danny is a genuine Czech patriot. Back home in the Congo,
he likes to wear a cap with the Czech ﬂag sewn onto it, he has
numerous bottles of slivovice, Becher and Fernet, as well as
records by Czech pop icon Karel Gott. Danny came to
Czechoslovakia in the eighties to study at university. He joined
his fellow students from the Czech Technical University in
November 1989 at Wenceslas Square jingling keys in support of
the fall of communism. In the summer of 2010, he got married
and the newly wedded couple ﬁrst danced a Congolese rumba
and second a Czech polka. Danny has been working for Czech
companies doing business in the Congo and neighbouring
countries, and therefore, he has been coming back to Prague
regularly.
Danny recalls a change that occurred in 2004. “I noticed
that there were a lot of African people in Prague all of a sudden.
One night my friends and I fancied a drink and decided to go to
a bar on Wenceslas Square and there were Africans all over the
place. This was a complete surprise.” Wenceslas Square and the
neighbouring side streets of the historical centre have been
attracting an ever increasing number of Africans at night-time.
Their task is to bring tourists and passers-bys to disco clubs,
strip-bars, brothels, and sometimes, they oﬀer drugs as well.
But who are these people? Where did they come from and
why? How did they get to Prague? Who do they work for? How do
they live here and what is their experience with Czech people
and Czech authorities? Even Danny cannot provide an answer.
“I don’t know anything about them; I have never spoken to
them.” And almost no one in Prague has been in contact with
these new African people, either.
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Old Africans vs. new Africans
What Danny says suggests there is a divide in the African
community in Prague. On the one hand, there are people from
Africa who settled down some time ago and have integrated into
Czech society. Often, they went to a Czech university, they know
the language, and they have more contacts among Czech friends
than among other Africans. There are currently about two thousand of them (excluding Egyptians, Tunisians, Moroccans and
Algerians), fairly invisible, scattered all over the country. Most of
them were oﬀered scholarships which Czechoslovakia as a communist-ruled country provided to students from countries it had
a close relationship with – generally, many African countries but
especially the Republic of the Congo, Angola, and Ethiopia.
On the other side of this divide, there are “new” Africans in
the Czech Republic; mostly young men who came to Prague via
a dangerous route, such as being illegal immigrants or asylum
seekers, and without any money. They now work night shifts in
the city centre, hanging around Wenceslas Square and the
neighboring streets. Almost all of them come from West Africa,
particularly from Nigeria, Cameroon, the Ivory Coast, Togo, and
Senegal. There are no exact statistics as to how many have settled in Prague over the past few years. Some members of the
community estimate the number may be several hundred to two
thousand.
That is not a huge number, but for many Czech people they
have become the epitome of the entire African community. They
are used as a negative example by opponents of immigration,
illustrating how immigration has damaged the old atmosphere

È Michel spends his nights in pubs

of Prague. This is one of the reasons why fully-integrated
Africans prefer not to be associated with these new Africans
from Wenceslas Square. “The way they stand in the Square each
night and no one knows what they do, may hamper the reputation of all black people living in the Czech Republic,” says Danny.
That is why the two groups are rarely in contact.

How high intellect hampers opportunities
Ibrahima, a Senegalese nuclear physicist living here for
three decades, shares the sentiment. Interviewed over a glass of
mineral water, Ibrahima, a skillful narrator, surprises me with

rich Czech vocabulary and an admirable knowledge of European
history and stories of renowned Czech and Austrian mathematicians. But Ibrahima is at his most interesting when talking about
the lifestyle of the upper class in Dakar where he was born. All
the members of the elite live in one country and one city, but
they live entirely diﬀerent lives: part of the elite ﬂy to Mecca several times a year and watch Arabic television, which keeps them
up-to-date with the local news, while the others prefer to speak
French at home and their French television channels keep them
better informed about Paris than Senegal.
As for the Africans in the centre of Prague, Ibrahima knows
very little. He explains why he is unfamiliar with the newcomers
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despite the fact that most of them come from West Africa, the
same region as he does. “I try to avoid the Square at night; I
always walk quickly and never talk to anyone,” he says. “I want to
avoid being seen with these people by other Czech people. This
could make them think we are friends or do business together.
Czechs would not grasp that an informal chat is possible even
between complete strangers. This is a common thing in Africa,
but not here, Czechs would fail to understand this.”
But once Ibrahima did start a conversation with two Africans
he met near Charles Bridge who were dressed as sailors and
oﬀered boat trips to tourists. “They had no education, spoke no
Czech, and still they earned more than me. The thing is, they
spoke foreign languages, were friendly to tourists, gave them
tips where to go, and were given generous tips for that,” he says.
Both those Senegalese “sailors” came to Prague hidden in a train
from the south of Europe which they had reached by boat. First
they would sleep in railway stations, then went to disco clubs
and spoke to other Africans who lent them money to start a new
life. “I didn’t understand how they could succeed when they
knew neither the language nor anyone here. They suggested I
was prejudiced by my good education, which prevented me from
seeing all the opportunities to make good money,” says
Ibrahima.

Wenceslas Square: recommended by a friend
The Africans from Wenceslas Square seem to be unmentionable even in Hushi, the most popular restaurant among the
African community. The bartenders deny that any of the Africans
from Wenceslas Square or from Nigeria ever visit the place.
Another group of people who prefer to avoid meeting the new
Africans is a community of Czechs who have long been doing
African dancing and West-African drumming, suggesting the
new Africans are rather rough and unpleasant.
Their lack of interest is based on the suspicion that the
Africans from the city centre might be involved in the drug trade
and in the Nigerian maﬁa, notorious all over Europe for traﬃcking drugs and people. The Prague Oﬃce of the International
Organization for Migration (IOM) shares this suspicion that the
Africans from Wenceslas Square might be working for gangs
that smuggled them into Europe. The oﬃcials told me about
migrants who the police found hidden in the tube connecting
the airplane with the terminal in Prague Airport. “Migrants from
other countries will often talk to us about their journey. Africans
prefer to stay silent and only say the basic things,” says Vlastimil
Vintr of the IOM.
In any case, the oﬃcials have growing doubts about the
Africans, especially as they compare them to other immigrant
nationalities. Mr Vintr questions several points: “Other migrants
know exactly what to expect, for instance that they will be working in manufacturing. Africans have no such expectations – so,
what is it that they plan to do here? Do they come with no plans
whatsoever? That is hard to believe since their journey must
have cost them several hundred or thousand dollars. Do they
have no contacts here at all? But how could they possibly have
gone the entire journey from, say, Nigeria, by themselves? Might
there be someone who helps them and, this way, hires potential
collaborators?”
“The cabarets are something none of us knew about in
advance. There is nothing like that in my country,” says Will, who
comes from the British part of Cameroon and has been hired to
attract tourists to Darling, an erotic cabaret in Ve Smečkách
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Street. All the other Africans we approached in Wenceslas Square
gave the same answer. “Suddenly, you turn up in Prague, you
have no work, and your friends recommend the Square and they
tell you how it works. You don’t need to arrange anything with
anyone in the cabaret; all you do is approach the ﬁrst passer-by
and invite him to the strip bar. When they follow you inside, you
are immediately paid your reward. And you start returning to
earn more,” says Will, talking to us in Lucerna, the legendary café
round the corner from the Square. “You see, our lifestyles back
home are completely diﬀerent. Traveling in Cameroon is quite
an adventure in and of itself. You cross regions with diﬀerent
tribes whose language you don’t understand, but still you need
to be able to handle any situation. So we are ready to travel and
live anywhere in the world.”

The nighttime microcosm of Wenceslas Square
Fresh Nigerian food can now be bought from three cooks
on Wenceslas Square during the night. They come with a bag on
their backs full of pots with warm spicy risotto with vegetables,
ﬁsh or beef. They sell it for one hundred Crowns to other West
Africans who work their night shifts in the Square. One of the
cooks feels there is not enough space for three competitors and
is considering changing jobs, which means joining most of his
countrymen in chasing potential visitors to night clubs and strip
bars.
There are small groups of Africans standing all over the
Square. Some of them approach the tourists passing by in a polite
way, others are more direct; a phrase like “Do you want pussy?”
works particularly well with young British tourists. Diﬀerent
phrases reﬂect diﬀerent places of origin and levels of education.
“There are people who never went to school as well as university
graduates,” says John, an architect from Nigeria. On week days,
John works for a company organising various seminars. “I only
make ﬁfteen thousand, though. This is not enough to pay rent
and support my girlfriend and our baby. That’s why I make some
extra money here on the weekends.”
So John only comes on the weekends. Tom, who is also
from Nigeria, is an IT undergraduate in Romania and has come
to Wenceslas Square for a little summer job. Ila, another Nigerian
man, has returned after two years because he lost his job due to
the economic crisis. In other words, there are more reasons
bringing people to the Square than might appear at ﬁrst glance.
For most of them, however, the Square is their only source of
income.
As for the country of origin, the tourist hunters at Wenceslas
Square make up a very diverse group. Africans are the most visible due to the colour of their skin, but you can just as well be
approached by a young Spanish man, a recent graduate in computer graphics making money for his tour of Eastern Europe. Or
a man from France who no longer enjoyed his work as an IT specialist and apparently has fun talking to people in the street; his
advice to begin is: “The ﬁrst thing you must learn is to identify
and avoid Czechs. They tend to be unpleasant and will often
scold you.” One of the hunters for a strip bar is a good-looking
Czech girl, who gave up her job as a nurse to make more money
in the Square. She says her work in the street taught her English,
Spanish, and a little bit of French. And it was in Wenceslas Square
that she met her husband from Cuba. Both of them work night
shifts for the Darling cabaret.
Even so, most of the hunters come from West Africa. “People
from East Africa are shyer and less able to spontaneously
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approach strangers than we are,” says one of the hunters, who
was born in Benin and has a permanent job in a Prague employment agency. Most of the people from Wenceslas Square are
reported to be Igbo people, a Nigerian Christian ethnic group in
the delta of the Niger River. Their home is polluted with oil and
they suﬀer from long-term discrimination from the government
on separatist grounds. All the men we approached say there are
almost no West African Muslims; this is because they prefer to
choose other countries and would ﬁnd it hard to work for night
clubs anyway.

The strong leave, the weak stay
Nevin is one of the few exceptions. Having completed secondary education, he was unable to go to university as he had to
support his younger sisters. “My father had been killed in a ﬁght
between Christians and Muslims and my mother died from an
illness. I didn’t want to stay as in my town Christians and Muslims
keep ﬁghting,” says Nevin, a Nigerian Muslim wearing a light
blue T-shirt with United States of America printed on it, waiting
for asylum status. Nigerians, however, are rarely granted asylum
in the Czech Republic; between 1993 and 2007, only 19 applicants out of 662 were accepted.
“I reached Italy on a boat, my friend knew a boat captain. I
didn’t have to pay for the trip as I worked on board. In Italy,
Prague was recommended to me, so I somehow reached it by
train with no visa. I knew no one here. I spent the ﬁrst several
nights in round-the-clock bars. Then I met some other Africans
who gave me some tips about the asylum application,” Nevin
told us in the park outside the Central Railway Station. But neither he nor most of his countrymen can explain how exactly
they traveled to Prague and why they decided on the Czech
Republic.
It is far from easy to report the stories of the Africans from
Wenceslas Square. While the men do like to start conversation,
they are far less ready to switch from friendly banter to personal
details. And those who don’t mind talking for ﬁfteen or thirty
minutes in the street, seem unwilling to engage in longer, more
structured interviews, let alone to have their photos taken. We
later found out that many of the Africans dislike the fact that our
research might draw more attention to Wenceslas Square. They
fear the local authorities may decide to close down the cabarets
and night clubs, causing them to be jobless and forcing them
deeper into the underworld of the city.
“I want to send my sisters some money from here, but my
earnings have so far been low,” says Nevin and gives his account
of all the men in the Square: “The Nigerian Government ignores
the ordinary masses. It’s diﬀerent from here; you have to support
yourself in Nigeria. If you’re strong and ready to ﬁght for your
freedom, you leave. If you’re weak, you stay where you were born
and you die there.”

Shameful work for two thousand Crowns a night
“In Cameroon I worked in the wood trade. When I saw the
huge margins that the European partners added to the price, I
decided I wanted to go to Europe and organise the trade from
here,” says Will who came to Prague four years ago. He reads
international news servers on a daily basis and enjoys talking
about world events. “What the Czech Republic has in common
with Africa is that your country used to be colonised (by the
Soviet Union) and it left its mark.” He goes on to talk about his
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journey. “A friend played for the Sparta football club and recommended Prague to me. I arrived on an ordinary visa and then
sought asylum. I quickly found a girlfriend and married her,
which entitled me to permanent residence.”
In the past, fake marriage through an agent was thought to
be the quickest way to be granted permanent residence in the
Czech Republic, but this is no longer possible. The African men
we approached had not tried “buying a wife” nor knew anyone
who had. They agree it is fairly easy to ﬁnd a Czech wife in discos
in the same way as Will did.
The thirty-year old Cameroonese is now working for the
Darling cabaret which – like two other strip-bars – has a steady
group of visitor hunters. For each tourist the hunter is paid one
hundred Crowns, a third of the entrance fee. Will and his fellows
each get an equal share in the morning. What is good about such
a permanent “contract” is that Will makes money each night. The
ticket sellers keep track of how many guests each hunter has
brought and pay out the money in the morning. Other strip clubs
pay each hunter for each guest, though this means that sometimes hunters make no earnings at all. In general, club owners
are said to be fair and there are hardly any arguments over
money at the end of the shift.
But can the earnings be so good that they actually discourage you from seeking other work? “You can never be sure you
will earn something. There is no holiday. You don’t make any
savings and you cannot do this type of work when you get older,”
says Will; others, too, admit they would rather make a living in a
less “shameful” way. They point out that the job involves constant uncertainty and there is no guarantee of ﬁxed income.
These people say they are unable to get a decent job in the
Czech Republic – especially when they speak no Czech, due to
racism on the part of Czech business people (and we were told a
lot of authentic stories about that in the Square), due to the economic crisis which robbed some of them of their work, and, last
but not least, due to their asylum-seeker status. Another thing
they complain about is the system of employment agencies;
manual workers from Eastern Europe are exploited, working on
construction sites for so little money that it is impossible to have
a decent life in Prague. Some of the Africans told us about friends
who left Prague for Western Europe, to work as bus drivers in
London, for instance.
On Saturday mornings, Will goes to the ﬂea market to buy
cheap, second-hand goods he then sends to Africa, proﬁting
from the sale. In a similar way, he buys old cars which he ships to
Cameroon where they are sold at a proﬁt. “Europe is diﬀerent
from what our people think before they leave Africa. We all have
those dreams and end up in the streets of Prague,” says Will. “I tell
lies to my friends in Cameroon when I talk to them over the
phone about my life in Prague. I don’t tell them anything about
my night shifts on the Square. I don’t want my family to come to
Prague and see what I do. I would be ashamed. When I talk to
girls in clubs, I pretend I have nothing to do with the Africans
from Wenceslas Square. It is a miserable job.”

On the drug trail
Will hates to hear about the men from Wenceslas Square
being constantly associated with drug sale. “Drugs are sold by a
couple of guys who come to the Square for two hours or so each
night. You can tell by their faces. But then, drugs are sold all over
the place, in discos and clubs. Wenceslas Square is nothing compared to that. And why would you do large-scale sale of drugs on

the Square which is constantly monitored by police. In fact,
much more serious crime occurs all over this city,” he says, upset
about the criminal reputation often attributed to his community.
At the same time, however, Will explains how easily a tourist
hunter may turn into a drug dealer. “Each night I am approached
and asked for drugs. Do I look like a dealer? So naturally, if you
just stand here all winter and earn little, you could try phoning
up your contacts who always have some drugs on them, and
make some extra money by selling drugs.”
Looking into the cocaine trade, the 2009 Annual Report by
the National Anti-Drug Central Agency makes an explicit reference to the Nigerian mafia only. “In the Czech Republic,
Nigerians usually hire couriers from among other Africans or
even Czechs. These people import cocaine from Western Europe
in particular (the Netherlands, UK, Spain, France). Couriers
import cocaine in cars, coaches and trains, less often on airplanes. This way, couriers normally import about one to three
kilograms of cocaine... People involved in the street distribution
of cocaine mostly come from Nigeria and other West African
countries, most of them can be found in the Prague city centre
and night clubs. Citizens of the Czech Republic are also involved
in the street sale.”
More detailed information is impossible to come by. The
Organised Crime Detection Unit of the Czech Police refused an
interview, sending an e-mail with general answers, pointing out
that disclosing such information would go against the Unit’s
mission.
Doing research on drug mafias in the Czech Republic,
Miroslav Nožina of the Institute of International Relations
Prague has been regularly travelling to Africa and Asia. He had
direct experience with the local mafia when staying at the
University of Kano, Northern Nigeria. “Students who come from
the same clan area make up small, internally coherent units of
four to ﬁve people. They take the same degree programme, share
a money pool, exert a collective inﬂuence on teachers, making
them award good grades. Once they graduate, they often leave
the country. One of them will settle down in, say, Bangkok, the
others in Prague or New York, and they organize heroin shipment,” said Mr Nožina in an interview available on the blog of
photographer Günther Bartoš.
In our summer interview, Mr Nožina reﬂected on the topic
again. “I have no idea how many of the people on Wenceslas
Square are really involved in the drug sale. Distributors are to be
found in the malls and cafés where they pass the drugs on to
street sellers. The sellers phone up a distributor any time they are
approached by a potential buyer. So this makes it hard to identify who exactly sells drugs.”
The Nigerian maﬁas have been active in the Czech Republic
since 1990, having moved here when the frontiers to Western
Europe was opened. They found it easy to expand their network
and eﬀective practice into a region where the police had had no
experience with these gangs. “A lot of young Czech people would
work for them as couriers, importing drugs from Thailand, while
the Nigerian maﬁa remained in the background and organised
things,” says Mr Nožina, also suggesting the mafia used the
Czech Republic to try new strategies, which they would then
transfer to Western Europe. Maﬁa bosses and drug distributors
have been doing the business for years while street sellers –
recent immigrants in desperate ﬁnancial need – only do it temporarily until they ﬁnd a better job. So in a year or two, they hand
it over to new immigrants.

A Rastafarian in the Eastern Bloc
“Some of the stories they tell you are true, others are not,
there is no way of knowing. Some had problems back home and
are right to seek asylum, others not. Some have arrived on a visa,
others illegaly, there are many ways and you don’t need any
smuggling gangs. But they all came here to improve their lives,”
says Tony, a forty-year old Nigerian musician who came to
Europe twenty years ago and whose music club has recently
been closed down for causing too much noise at night.
Unlike other Africans of his age, Tony knows a lot of the
people from the Square and their stories. “Some of them enjoy
the work, others don’t. But they have no alternative as they
wouldn’t get another job easily. It’s not fun spending winter
nights in the Square. And I don’t like it as it damages the reputation of African people,” said Tony as he took a puﬀ from a joint,
one of many he had that afternoon. A committed Rastafarian, he
considers marijuana to be a sacred ﬂower.
His story is hard to believe, too: Twenty years ago he took a
ﬂight from Nigeria to Moscow, and as a travelling musician, he
crossed several countries of the former Soviet Union. “Only one
person in a hundred spoke English back then, so I was completely lost and I simply had to learn Russian in six months. I was
twenty and I once walked all night through a dense forest, crossing the frontier between Belarus and the Ukraine. The only light
I had was my cigarette lighter. It was only me and my cigarettes.”

Lack of success means no chance to return
Michel Pale was the only one of the Africans willing to have
his photo taken. His journey for a better life in Europe has been
one of immense adventure. “The rainforest is a mirror in which
you can look at yourself and think,” Michel, a former student of
pharmaceutics at the University of Hradec Králové, told a Czech
weekly three years ago . “There are so many diﬀerent trees, bushes, plants and ﬂowers. Each unique; no two leaves are identical.
If you look closer, you always ﬁnd a diﬀerence, if small, in the
shape, size or colour. And everything is in bud, spreads to all
sides, intertwines and contributes to incredible chaos, while at
the same time many of those things disappear and give way to
new life.”
This thoughtful man has been an asylum seeker in the
Czech Republic since 1999. Homeless at the time we wrote this,
Michel is one of the best known faces in the Prague African community. He has better places to spend nights than only roundthe-clock bars and he deﬁnitely does not feel the need to hide in
secret places, frequenting well-known cafés and clubs. But he
does not make a living on Wenceslas Square. Instead, he likes to
avoid the Square for fear of being involved in one of the frequent
police checks. Last January he ended up being escorted in a
police car to a detention centre.
The ﬁfty-year old man, who likes to smile and has a lot of
interesting things to say, came to study in Czechoslovakia in
1985. He was 28 years old and had been given a scholarship,
which was one of the ways the communist government helped
those African countries with which it had a close relationship,
including the Congo. When he was nearing graduation, the fall
of communism in 1989 meant the scholarship programme
ended.
At the time, Michel had eighteen more months to ﬁnish
university. Unlike most other African scholarship receivers, he
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came from a poor family of a village teacher and did not have the
ﬁve thousand dollars to pay for the remaining time in school.
And so he went back to the Congo, with no university diploma,
and made a living doing diﬀerent kinds of manual work. His
country had just overthrown its dictatorship and become democratic, although the civil war that followed led to the reinstatement of the dictator.
Life was increasingly diﬃcult in the civil war, so Michel –
whose uncle worked for the national airlines – bought a cheap
air ticket back to Prague where he sought asylum for the ﬁrst
time. That was eleven years ago, and since then, the gifted
African with an almost complete university education has been
slipping more and more towards the edge of society. All his asylum applications have been rejected, so he has no right to work
and has no identity documents and money, moving between the
refugee camp, homes of his Prague friends and the street, and
facing the bleak prospect of his looming old age.
“The other refugees like me and other people do as well. I
like helping the security guards with their crossword puzzles
and making the cooks laugh as I sing Czech songs to them,” says
Michel when talking about his time in the refugee camp.
Yet Michel avoids the African community, fearing the richer
ones might talk him into going back home, which is something
he wants to avoid at all costs. “If I had to return, I would kill
myself. They would think I was a loser. When I’m in Europe, they
think I must be rich. If they knew I am not rich, they would laugh
at me and exclude me from their community and treat me like I
was worthless. That’s why it’s better to be homeless in Prague.”

Republic can beneﬁt too: “The African community here is quite
small, they live alongside the Czechs, not in ghettos. There is still
time to support their integration, and that will set an example to
other generations of immigrants. If ghettos are allowed to develop, new immigrants will come directly into them, and it will be
extremely diﬃcult to get them out. And new generations are sure
to come, that cannot be prevented.”
*The migrant names and the country of their origin (with the exception of Michel and Ibrahima)
were changed

Just want to live like you
To sum up, the motivations and goals of the Africans on
Wenceslas Square seem to be somewhat contrary to what Czech
people and the well-established African community like to
think.
There are several things the tourist hunters appear to have
in common: they came to Prague on their own, with no assistance from smugglers whom they would have to pay thereby
accumulating huge debts. They work on the Square simply
because they cannot ﬁnd any other work or to make some extra
money in addition to the poorly paid and insecure work they do
elsewhere. Drugs are sold in the Square, although this only concerns a small group of people.
All of these people would appreciate help from the state
authorities and NGOs that could run free Czech language courses thereby forcing them to learn. Language courses are common
elsewhere in Europe, but not in the Czech Republic. These people do not ask for money, they just want to learn the language to
be able to succeed in the local labour market, earn money and
integrate into society. They do not want to live in African ghettos, they want to live the same way as Czechs.
“Czech people need to take more interest in these immigrants in the ﬁrst place. They must understand their needs. This
is the only way to prevent huge social problems later on,” says
Will, reﬂecting on immigration in general and about the opportunity that the Czech Republic, unlike its richer counterparts in
Western Europe, still has: “The Africans are not going to leave.
That’s the way it is. You expel one, and two new ones will arrive.
They will always ﬁnd their way here. They only want a better life
and will do anything to achieve that. We would be grateful for the
work as without it most of the people would have to make a living illegaly,” says the young Cameroonese, suggesting the Czech
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È They are a community, they know each other

È These “hunters“ work in team

È Others work alone

Ë Cabaret is
opening,
the “hunters“ are
oﬀ to work
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Migration trap among the Mazury Lakes
| Text: Piotr Szenajch | Photo: Monika Kmita |

‘Circular migration’ means moving constantly to ﬁnd work but
at the same time never settling in a new place to stay., To be able
to support their families, many inhabitants of North-Eastern
Poland leave for 3-8 months for Western Europe. They yield to
harsh living conditions in jobs below their qualiﬁcations and face
a constant risk of fraud and abuse prevalent for being in a grey
legal area. The labor market at home does not oﬀer them any
better conditions.

“When this little stash shrinks you’d better go again and heal
this budget of yours... It melts down. It’s good while it’s here.
When it liqueﬁes you start to think of the next road trip. Not to
allow such collapse again. So you don’t have to lift up from your
knees again.” Iwona*

Joanna’s odyssey
Her story of migrating for work is a true epic. Joanna tells it over
strong Turkish coﬀee and some cherry liqueur at a kitchen table
till 2 a.m. She’s 36, a lively delicate brunette. She lives with her
husband and two daughters (a twelve and a one year old) on a
family farm where her parents used to live and work. Her
husband milks and feeds cows every morning but they don’t
have enough animals or land to make a living from it. The village
is called Biedaszki. The name has the root ‘bieda’ in it, which
means ‘poverty’. There are only six houses here, made in
characteristic red brick and meadow stones at the time when
this was still Eastern Prussia. The aged taxi driver who took us
here from the nearby Węgorzewo stayed for coﬀee and a chat too
– everyone knows each other here. For most Poles this is no
man’s land, the end of the world, only 15 km from the border with
the Russian enclave of Kaliningrad.
The ﬁrst time ever was Greece, already in 1996, just after
their marriage. “The living conditions are perfect”, a work agent
from nearby Ełk said. “Three months of beautiful weather, nice
camping lodges, everything you need”. He then collected an
equivalent of a month’s salary for his services.
Joanna remembers the anxiety on the borders. Poland was still
far from the EU back then. They selected her for extra control.
The customs oﬃcer asked her about the purpose of the voyage:
“Tourism, I said, thinking of my suitcase full of tinned food.
Siguro? he asked. For sure? Cross your heart it’s true! And I did”,
she says, looking in my eyes.
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They rode for two days and slept in the coach. The driver left
them on a beach, in the middle of nowhere. A man came for
them in an open truck. But it was the accommodation that really
disturbed them.
“A breezeblock shed with no plaster on the walls and multi-storey
welded bunks. Showers without curtains. It was cold. Worse than
a prison cell. My legs felt soft.”
“Look”, Joanna’s husband suddenly draws a photo album in front
of my nose. “A four star hotel in Greece!”
It does look terrible. Joanna looks like a lost teenager in that
picture. The group called the agent, told him the deal had been
diﬀerent. They chipped in for a taxi and sent one of them to
negotiate in the agent’s company’s office in Athens. They
threatened with court action if he wouldn’t ﬁnd a new workplace
with better conditions. Finally they found work collecting
oranges and peach in Aniﬁ, not far away. The sleeping quarters
were in an old cinema. One of them went there and made sure
that the conditions were bearable.
The next morning at 6 a.m. they set oﬀ for the ﬁelds, again
in open trucks. The intermediary talked about heat, but there,
there was frost on the leaves. “The peaches were like lumps of
ice.” They all were in T-shirts. The orange trees had small sharp
spikes – they didn’t get any work clothes, not even gloves. Soon
the locals put up stands with rubber boots, raincoats. But the
workers had to pay out of their own pocket. The food was good
but scant. They had to buy some more – at prices of the tourist
region they lived in.
“I don’t remember how much we got paid,” Joanna says. “It was
still in drachmas. But I brought nothing home. Maybe some 800
złoty (now 200 euro). And a box of oranges.”
The second time was Italy, much later, in 2005. She worked
on a tomato farm: collecting, cutting, drying. Again, the trip
didn’t go well. The agreement with the intermediary had been
for three months, but because of crop failure there was work only

È Joanna at work (turkey hen farm)

for 40 days, paid in daily wage. The employer said “Thank you –
this is all”. And then they had to pay for accommodation and gas,
not to mention the bus ticket, food for three months brought
from Poland, and some 150 euro paid to the agent in advance.
Later they learned that the farm owner had already paid that lady
for recruitment.
Joanna tells me some more vivid details of this trip: about a
young Pole beaten up heavily by some other Polish men on some
trivial pretext. Joanna remembers him returning to Poland, battered, with no money, just a teddy bear for his child. She remembers about a man threatened with a gun by associates of their
employer (the rumour was, he belonged to the Calabrian maﬁa).
About having to hide the fact of visiting a doctor and getting
prescriptions using names of trusted Italians. Their work was
illegal – it was before the Italian market had opened up to new
EU countries.
Then there was the grand retreat. They rode from Calabria
to Rome, not speaking Italian, with luggage and practically no
money, stowing away in trains. Joanna, as the most outgoing
and communicative, guided the whole group.
“When we saw the right bus station we burst in tears. We’re going
home! We had to wait for a coach to Warsaw. We slept on benches
at the station. A guard came and asked us to leave, because they
were closing. They forced us outside a gate. The temperature was
below zero, no money for a hotel. We looked at each other – we
were like homeless people, under the bridge.”
“What were you thinking then?” I ask her.

“I was coming back with nothing. I couldn’t call my husband.
The connection was breaking oﬀ. He thought I was hanging up
on purpose. I was crying.” She’s crying now too. “One big chaos.
I didn’t know what I would ﬁnd back home. I was afraid they
would take away my child. It was the ﬁrst time I left her for so
long. She started to wet the bed. It was terrible.”
When they got on the bus there was great joy. Some men from
the group she guided came to her and said: “You see Joanna, it
was you who brought us home. From the end of the world. We
would have gotten lost and stayed there. We’ll never leave home
again”.
Then Joanna tells me about the trip to Urbino, Italy in 2005
– the ﬁrst one that paid oﬀ.
“In 2005?”, I notice. “So the same year as the tomato farm? Why
did you go just after such a catastrophe? Was it a tough
decision?”
“No.” She is silent for a second. “We were in a tough situation.
I had to put all eggs in one basket. When I heard there was
a chance to go I said I’m going without thinking.”
She worked as an all day carer for an 85 year old man. She made
friends with his daughter Marliza – an Italian teacher of German,
about her age.
Christmas came soon after she had started. “I got a present from
Marliza. I was shocked. I had tears in my eyes. In return I baked
them potato pancakes and faworki pastry. I wanted to bring
some Polish atmosphere to them. They were very warm-hearted.”
Joanna worked there as a replacement for her Polish friend, who
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lived in Urbino permanently, during the time she was visiting
her family in Poland. She went two more times, for three and
four months. The last time she had planned to bring her daughter
with her. Unfortunately the father of Marliza died. Joanna went
anyhow and took up cleaning houses. After returning she got
pregnant and that was her last voyage until now.

The Great Lakes
“Those who want to work will ﬁnd work” – everyone repeats
that here. But what if there is no work around?
Giżycko and Węgorzewo lie on the stunning Great Masurian
Lakes sailing route – a tourist hot spot in North-Eastern Poland.
There are thousands of large and smaller lakes, with old forests
around them, connected with a network of canals that allow for
cruises along tens of kilometres. White elegant sails and the
mirror surface of the lakes – that would be a typical postcard
view of Masuria.
One can imagine that the chief source of business and
employment here is tourism. Yet this lucrative opportunity is
also a curse. The tourist season so far up North lasts a short time
– from June to September, rarely longer. During the season one
can find short-term, low-paid jobs, usually illegal or within
‘elastic’ forms of employment, mostly forced upon workers by
their bosses. Bars, hotels and marinas hire, also the building
industry, but only until September. Then the region turns numb,
falls asleep. What’s the worst problem here? The lack of big
industrial employers – everyone will tell you. Then they will add:
salaries too low to support a family, unfair employers, scarce
buses and trains. A sociologist would add some big words:
the ‘working poor’ phenomenon, employment beneath
qualiﬁcations, abusing work regulations, inadequate help from
public institutions, wasting human capital, exploitation.
“Life is hard in these parts” – that’s another frequent phrase
appearing in my conversations.

Going around in circles
If you trust statistics, the migration in the region is relatively low in comparison to other parts of today’s Poland. But
whoever you ask in Giżycko or Węgorzewo has worked abroad or
at least knows friends who have; usually both. Some even talk
about the ‘desolation’ of the towns in the area.
The answer is quite simple: migration statistics are based on
registration of permanent residence. Here migrants rarely leave
for good. Like Joanna, they leave and return again, for 3-8
months, not liquidating their apartments, with a rather clear
intention of coming back. They spend money on everyday living
rather than invest. Some gradually resign from building a steady
career at home. Then they are forced to go again.
Reports call this ‘circular migration’. Or, in a more sinister way,
‘the migration trap’.

about her children scoring best grades in their schools in Ireland.
She is very open about her recent divorce, after her husband
decided to stay in Ireland for good. But it is her hard work that
she talks about with the most pride:
“Respect for work, for another man and for oneself”, that’s what
matters to her. “I’m not ashamed of any work; I can sweep streets,
clean toilets. Work is work. And it should be respected.”
From her these words are like a waving banner.
In the summer Iwona works in the kitchen of a big tourist
resort. She cooks, cleans, washes dishes. She works in 16-hour
shifts, every second day. She has no employment agreement.
Her boss doesn’t cover her social security. She’s registered as
unemployed to have insurance. But she still considers this a
‘good deal’. “At least he’s solvent”, she says. “He pays what he
promises. That’s not so common here.”
Part of the deal is that when summer ends Iwona leaves for warm
countries to earn real money.
She learned about a job on a big farm in Spain in a public labour
oﬃce. She’s been there twice already and is preparing for the
next trip soon. She also went to Germany to collect apples but
she much prefers to talk about sunny Andalusia.
“After work, you know, the ocean! We were seven kilometres
away from the beach; we went on foot every day. The beach was
beautiful, like a fairy tale. Swimming, sunbathing... I liked
massages best – you stand with your back to the waves and it’s
like having a massage. Like holiday in Spain, I tell you.”
But this was after hours. Working on a farm is no easy money.
“Not everyone can last. Here at home it was minus 30, there it
was plus 30- 40. You switch your sheepskin to a T-shirt. The
worst is the heat. Frankly speaking I thought of resigning the
ﬁrst day; I wasn’t sure I will make it.”
You get up at 6 a.m. to avoid the sun. 6.5 hours of work, then you
are free. It’s impossible to work any more. For collecting
strawberries you walk with your back bent along the hedges. You
can’t kneel or crouch. The foreman shouts at you for any reason.
You work in teams: more experienced workers have to help the
less experienced not to slow down. It’s usually the older women
who get along best and help others. Like most of what Iwona has
done in her life, it’s hard physical work.
“It’s good while the tents are removed, but try working in the
tent, under the foil, that’s the worst part. It’s 50 degrees
centigrade, there are chemicals, you can’t breathe.” She tells this
to her friends in Giżycko, when they mock her saying she’s a
suntanned millionaire from Spain now.
Iwona thinks that whether your migration is successful or not
depends mainly on your own determination:
“To survive you have to show that you want to work, that you
make an eﬀort. Your boss has to see that you want this job.”
Than she adds: “The young think it’s too hard to wash dishes for
16 hours. Maybe this comes from their families: do little, earn a
lot. They didn’t have such a tough childhood as mine.”

Sisyphus
Iwona’s self-respect
“Those who want to work will ﬁnd work” – the one who
repeats that most often is Iwona from Giżycko. She’s 42 but looks
older. Strong, sturdy arms and a stocky ﬁgure hint at an acquaintance with physical eﬀort. She is tanned and smiles a lot. She
speaks fast, ﬁdgets, can’t sit in one place for long. For the last
year she has rented a room in the fabulously colourful house of
Mrs. Kasia (70) to whom she is now a best friend. Iwona boasts
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A study made in the region for local labour services in 2009
concluded with a list of migration types. The researchers, in a
surge of poetic inspiration called the types with names of mythical heroes:
Odysseus: mature, heads of families, mainly with secondary education, often have a permanent job. Migration not
exceeding half a year, usually aimed at earning extra money for
a particular purpose. They deal with the risk of losing their per-

Á Joanna with her family

È Joanna and her greenhouse
Í Joanna’s husband having a rest

manent job. Vulnerable to the migration trap.
Sisyphus: older, basic education, desperate. Their goal: earn
to survive. Cheep labour force. Victims of physical and psychological exploitation. They don’t know their rights. Unsuccessful
voyages.
Prometheus: their main goals are personal development,
gaining professional experience, collecting money for investment. Also meeting new people. Rather young. They consciously employ their new assets after coming back.
Icarus: migrants who faced failure. The motivation was
development, but it went wrong at some point. The experience

they gained has no value back home. The migration seems to be
just a big hole in their lives.
Most of the ones I talked to in Masuria would account as
Odysseus-type. But I can’t help thinking that they all have much
in common with Sisyphus.

Mariola’s love
When Mariola was leaving for Germany, at the age of 24,
indeed she was ‘head of the family’. The sole responsibility for
her children was on her after her divorce.
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He beat her and her oldest daughter; her high school sweetheart
from Dresdenko, a small town running on car imports, near the
border with Germany. She ended up in hospital several times
before she decided to end it.
The employment agent was her friend. At least he took no money
for his service. He recruited her for work in a Turkish Kebab. She
worked long hours in the kitchen, practically non-stop, with just
a couple of hours for sleep. She was sending the money to her
parents and children.
She lived with four Turkish men in a small apartment, with only
thin plaster walls and curtains separating the rooms. She says
she was afraid all the time.
There were more reasons for this anxiety than just being from a
small town, where there never were people with a diﬀerent skin
colour, more than the bad experiences with her husband. At
some point her boss started to make unambiguous suggestions.
“I saw girls changing behind the bar from time to time. I
suspected what was happening. You go to bed with me, you’ll
have work, if not, you get the sack. I preferred to escape from
there as fast as possible.”
So she escaped again. The critical point was when she saw some
guns in a closet in her apartment. She asked for an earlier
payment and left without a word. Nevertheless, altogether it
lasted four years.
It’s hard to listen to all this looking at her fragile face surrounded
with straight blonde hair. She seems to stare into the distance
when she refers to the diﬃcult parts. She’s 33 now and lives in
Giżycko, a long way from her hometown. All the time she has
children hanging around her neck, laughing, doing pranks,
trying to join the conversation: her daughter of 14, her son of
ten, and of course, especially the youngest daughters aged four
and one and a half. When they interrupt, a smile lights up her
glum face instantly.
Mariola’s move to Masuria has a good story behind it itself.
The second and third trips to Germany were short, up to two
months: babysitting children, then working as a hotel maid. Yet
the second stay was long enough for her to meet Andrzej – and
there we have a migrant love story.
“We started chatting each other up the moment we met,” Mariola
says, smiling. “Colleagues laughed at this. He was my age, a
bachelor. Worked on construction sites, wandered the world.”
She met him at a party crowded with Polish migrant workers.
She mentioned her divorce and children as soon as they started
talking. He told her that he had been single all his life, which she
didn’t believe. Much later, when he invited her to his home in
Masuria for the ﬁrst time, she insisted on taking her children
with her. He agreed without hesitation, and that meant he passed
the test. After she moved to Giżycko he would often joke: “You
had to spend every summer at the Baltic. Why haven’t you come
to the lakes before?”
Now they are married. In the photos taken at the modest
civil ceremony Andrzej looks two metres tall (he is), with an
angular, serious face and his hair being of the same fair blond
colour as his new wife’s. Mariola praises Andrzej for knowing
just how to get the children interested, for coming up with crazy
games, helping them with physics or chemistry. They have two
more now. But their life together is still arranged according to
the rhythm of foreign journeys in search for work. They met in
2005, but between 2006 and 2008 Mariola worked in Adenau,
Germany, in a restaurant, cleaning toilets, cutting salads, boiling
pasta and washing dishes, returning home to see her children
only on holidays. She met Andrzej occasionally, a few times at
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home; usually in Germany, after hours, when he was working
somewhere within short driving distance.
The last two years she spent at home, in Giżycko, looking after
the children, her own at last. But Andrzej is abroad practically all
the time, usually two or three months in a row. The last time he
got back was for the First Holy Communion of Dominik, their
only son, just for three days. Recently, Andrzej was rebuilding a
medieval castle from cut stone in France. Now he builds a hotel
on the outskirts of Berlin. They communicate through Skype.
“When he comes back”, Mariola says, “he always has tears in his
eyes. It’s a pain for him that Julka has made her ﬁrst steps, and
daddy is away. Every time I have to explain to him their new
gestures and sayings.”
“Practically, we have separate lives. Supposedly we are together,
but we’re always apart. It’s a torment.”

Basia, the teacher
Those with basic and vocational education ‘win’ – say the
reports on Polish migration. In their hometowns they usually
can’t expect better jobs than the ones they carry out abroad. This
is somewhat true for Mariola and Andrzej or Iwona; though ‘victory’ is not the word that comes to one’s mind. Those with higher education and aspirations ‘lose’ – they get frustrated with
working beneath qualiﬁcations, assuming the unrewarding lifestyle of the working class.
Basia, 34, graduated in maths, then ﬁnished an academic
course qualifying to teach English. She’s a maths teacher in a
small village near Węgorzewo. She moves quickly around the
kitchen, cooking dinner while talking with me. Worried and
focused at ﬁrst glance, Basia’s eyes reveal more and more selfconﬁdence as we talk.
“I’ve graduated from two faculties, and decent ones, not anyone
can complete them. The fact that there’s no decent job for me in
this country that I have to leave – for me this was horror.”
Basia is a single mom. Her son, then eight years old, got serious
asthma and needed therapy in a private clinic. She took a bank
loan. But then the school she taught at decided to cut down her
job from full-time to a fraction of 13/18. Why this uncommon
number? I failed to ask. This was enough for the bank to quickly
withdraw her credit. She had to collect money fast. Her friend
was coming home from England for holiday and needed a
replacement. Basia had to decide within a month. It wasn’t easy,
as she had to leave her little son in her friend’s care in Węgorzewo.
She packed and took a bus.
Cleaning corridors, changing bed linen, and washing dishes –
this is all not so uncommon to a teacher running her own house.
She only had a problem with waiting. It was hard for her to carry
full platters.
“You had to do it all, no talking, because there’s a multitude
willing to take your place.” She worked ten hour shifts, sometimes
took overtime, which paid better.
“When they learned that I knew the language they would often
ask me to show new guests around.” Unfortunately, she also had
to do some more waiting. Nowadays, there’s a shortage of
employees who can engage clients in a witty conversation.
She remembers that she didn’t talk much about her education.
“When I went there I left Mrs. Mathematician at home. I went
there to make money. You had to shut your mouth and do your
work”.
She recalls one young girl nagging about being a Major and
having to wash dishes all day. Everyone laughed at her quietly

Á Iwona and her landlord
and best friend Mrs. Kasia

È Iwona‘s place

Í Iwona in the orchard behind her house

Ë Iwona’s kitchen
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and with resignation. Almost everyone from the staﬀ had some
academic education.
“When the management ﬁnally learnt that I ﬁnished studies they
clutched their heads with disbelief – that there is no work here
for mathematicians”.
In the end, she says, the trip gave her a lot of self-conﬁdence.
“Knowing your way around, open-mindedness – you learn a lot
while travelling. I’ve always tried to teach children that you get
something out of every contact with another person.”
Basia was supposed to stay in England for two months, during
summer holidays. Finally she ended up staying seven. She
managed to negotiate a sick leave in her school due to her son’s
illness. She was a school teacher playing truant. If they knew
where she was she would get in trouble.

Paweł, a success story
For Paweł, travelling for work was above all an adventure.
He’s one of those who would classify as Prometheus-type.
He was born in Przemyśl, a town of 66 thousand in South-Eastern
Poland, near the border with Ukraine. The ﬁrst time he decided
to go to work abroad was during a summer break from his
economic studies in Cracow.
His wife is an economist too. She’s from Giżycko but studied and
worked for a few years in Warsaw. Together they escaped big city
life and now live in Masuria.
Although only 29 years old, Paweł is already an owner of a
prosperous 70-room tourist resort, which he bought for credit
after two years of preparing and four business plans.
In two consecutive summers he went to Scotland to work on a
farm. He collected cranberries, potatoes, and broccolis. His
experiences did not diﬀer much from the ones of Joanna or
Iwona. It is the language he uses to talk about them that diﬀers.
For him it was a ‘journey to the unknown’, a ‘student adventure’,
aimed at ‘getting to know the world’, ‘practicing English’, and
above all ‘taking advantage of being young’. Earning money was
‘only by the way’.
In 2004 Paweł decided to take a one-year dean’s leave, just before
ﬁnishing studies. He went to London with a group of friends. His
ﬁrst post was a warehouseman’s assistant. Soon he was promoted
to a deliveryman. Driving a truck, he had an opportunity to learn
the streets of London. He became friends with a Pakistani worker,
who suggested to Paweł making a cab licence. “Not the black
cabs, the mini-cabs. Pakistanis run this whole business.” So
Paweł bought a car for the money he already saved and
transformed it into a minicab. He made a cab licence, registered
a one-man business and ‘started a new adventure’.
He worked nights, 15-16 hours in a row, sleeping the rest of the
time. But his proﬁts rewarded his eﬀort. The investment in the
cab returned in two weeks.
His thirst for new experiences was also satisﬁed:
“London is a big melting pot as they say. Everything good and
evil in the world is there. Not many things can surprise me now,
especially after working in a cab. From the black market of
weaponry, narcotics and prostitution to the club nightlife stars
and celebrities. You can see everything in the back of a cab.”
He might slightly exaggerate, but he has certainly developed the
bored look of a man who’s seen a lot.
“The West strengthens your backbone”, Paweł claims. “You get
resilient to most inconveniences of life. You are left all alone, it’s
the best school you can get. One sees less problems, expects less
from others, and approaches life more realistically.”
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Then Paweł says some bitter words about living in England as an
immigrant:
“I lived there long enough to learn that emigration for good has
completely no sense. Seeking one’s fortune abroad is ok when
you treat it as adventure for a short time, gaining experience,
manners, money”.
“Why doesn’t it have sense?” I ask him.
“When living abroad, you’re always a second-rate citizen.
Although London is such a multicultural phenomenon, a Pole
will always be a Pole. He will never have the same respect as back
home.”
“Have you ever felt like a second-rate citizen?”
“Everyone over there pats you on the back and says Polish
worker... good worker... you are the best. But on the condition
that you do junk-work; do what they don’t want to do. It’s all ﬁne,
as long as you don’t walk in their way or take their position. The
precondition is that your work tool is the shovel...”
“If you have a head on your shoulders, some education and the
will to work, your perspectives in Poland are three times better
than in the West”.

Crisis
When I ask them about ‘the crisis’, only Paweł – the businessman – knows which one I’m talking about. For the rest, ‘crisis’ is a permanent state, a metaphor of life.

Background
These are interesting questions: What makes someone successful or not during such trips? What helps you proﬁt from your
eﬀorts and control the risk you take? Finally, what makes you feel
battered and cheated or enriched and strengthened?
I ask all of them about their family background. Joanna’s parents
were small-time farmers from rural villages. So are the parents of
Andrzej and Basia. Mariola’s father works as a janitor at a car
dealer’s in Dresdenko. Her mother is a cashier in a supermarket.
Iwona’s mother worked as a forester in the state-owned woods.
Her father was a drunkard – that’s all she tells me.
Paweł’s parents on the other hand have higher education. His
mother is a construction-engineer, his father studied agricultural
science. In the 1990s they quickly started their own business in
trade.
You can surely see a certain pattern here, though nothing is
completely simple.

Plans for the future
Iwona can’t wait till the next trip to Andalusia, to get back to
the ocean and to her tough work at the strawberry patches. She
says the life is diﬀerent there, easier.
Basia is waiting for the next occasion to leave too, probably
during the next school holidays. She wants to take his son with
her this time.
Paweł is his own man now, as he always wanted, with his
future carefully planned according to the rhythm of his loan
instalments.
Joanna found a job close to her home village. She works on
a turkey farm. Within a few months she got promoted from a
regular wage earner to the head of the whole farm. She tells with
pride about her fast way up, about negotiating her salary, about
her business trip abroad tomorrow morning – this time some-

È Mariola and her children

what diﬀerent. After a long conversation she takes us for a night
walk around her farm. She drives at nerve-wrecking speed along
dark narrow roads. I’m thinking whether I should remind her
that she had a drink. The farm is immense. We see her telling oﬀ
an employee on a night shift – a muscular giant with a Hells
Angels look and a ponytail. She’s deﬁnite and assertive. She conﬁdently operates high-tech instruments on the farm.
Mariola and Andrzej consider three options:
Firstly, emigrating permanently to Germany, at least for a couple
of years.
Secondly, staying in Giżycko. This would be possible only if one
of them found a permanent job. That is what they want the
most.
The third option is the most radical, but at the same time very
probable: moving closer to the German border, just to have a
shorter drive, and live like this, between countries, always
circulating.

Why do they go?
Iwona:
“You know what? If they actually hired me for this job in the
kitchen that I have” – the one with 16 hour shifts – “I would
completely quit travelling and work here until retirement. But
the way it is now, I just don’t have a choice. I have to go.”
Joanna:
“I remember the first money I earned in Italy I sent to my
husband to buy coal to heat the house.”

“The times are turbulent. One has to ﬁght for one’s wellbeing; a
better tomorrow for oneself and one’s family. You have to be
responsible.”
Although safe from such choice for now, Joanna knows the
moment she loses her job she might have to face it again.
Mariola and Andrzej live in a hundred year old tenement
house, in a ﬂat with a creaky wooden ﬂoor, heated with a tile
stove. Yet you can ﬁnd in it a freshly painted guest room with a
plasma TV and tons of cool, colourful toys for the kids. The ﬂat
belongs to Andrzej’s aunt and they live there thanks to her generosity. Andrzej earns outstandingly for local conditions. It’s still
not a fortune though for a family with four kids, especially when
you’re saving money for your own ﬂat. One way or another, as
soon as Andrzej quits his European routine they will be ﬂat broke
again.
During the summer season he works for a small local
construction company, for Mr. Staś. He has 10 employees, but
only one is ‘registered’. Andrzej works when Mr. Staś calls him on
the phone. Sometimes he is needed for one, sometimes for 2-3
days. No obligations on the part of Mr. Staś.
“Having so many children we just can’t aﬀord working only once
in a while. You can’t make any plans. You can’t make ends meet.
You’re not getting any younger and still you don’t have anything
from your work.”
“We just have to’, Mariola says. ‘There’s no other option. You have
to bear it. Maybe it will pass.”
*Some of the migrants’ names and personnel datas were changed
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In the melting pot –
Muslim migrants in post-crisis Bochum
| Text: Georgiana Catalina Macovei | Photo: Octavian Bâlea |

Bochum lies in the heart of the Ruhrgebiet (Ruhr region),
Germany’s former mining and industrial centre. In the past
decades, the area has experienced a profound economic
restructuring; however, unemployment continues to be quite
high in the area. Ever since the inﬂux of Turkish “guestworkers”
in the 1960s, migrants of Muslim faith make up a signiﬁcant
portion of the area’s population. What impact did the economic
crisis of 2008 have on Bochum’s large and diverse Muslim
community? Who was aﬀected and what support networks are
provided by religious institutions such as Mosque societies?

Bochum and migration – a diﬀerent approach
There are quite a lot of facts and ﬁgures about Bochum and
its people. One fact is that Bochum is a city of approximately
380,000 inhabitants in Western Germany, which lies in the heart
of the Ruhr region (concentrated around the rivers Ruhr and
Rhine), once the largest industrial area in Europe. Going back in
time a few decades, Bochum was a city relying mainly on its
manufacturing and mining industry. When its last collieries
were shut down in the 1970s, Bochum experienced a severe
change in the economic sector. The face of the city shifted from
industrial to urban. At ﬁrst this impacted negatively on peoples’
lives – many of them lost their jobs. Since then huge eﬀorts have
been made to develop other sectors that would decrease the
unemployment rate. Today Bochum functions as a small but
powerful academic-cultural conglomerate, fueled by its research
and service sectors, striving to recover after the economic crisis
that hit in 2008. However, the fact is that the unemployment rate
still lingers around 13% in the city.
As far as migration is concerned, Bochum has been attracting people a lot ever since the 1960s, when Turkish Gastarbeiter
(guest workers) came to work in the coal mines, and continues to
be a migrant magnet up to the present. At one time people came
to work in mines; however, nowadays it is the higher educational sector (to name the most relevant) that draws them and that
represents one of the centers of interest. The Ruhr University of
Bochum (Germany’s sixth largest University) is swarming with
migrant students from all over the world.
Overall, 14.7% of the people currently living in Bochum’s 26
districts are migrants or have some sort of migration background. But these are just statistics. While facts and ﬁgures may
provide an objective and empirical frame to the issue of migra-
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tion in Bochum, they cannot truly convey the complexity of the
matter. They cannot oﬀer in-depth information about why these
people migrated in the ﬁrst place, about their struggles, their
failure or success. This article attempts to ﬁnd out about some of
the people that make up Bochum’s melting pot, an attempt to put
a name and a story to the numbers.

Bochum and the Islam
Although originating from diﬀerent countries, more than a
third of Bochum’s migrants have something in common: they
share the same religion, Islam. Coming in the 1960s with the
Turkish migrants who settled in Bochum, Islam has been part of
the Ruhr region, thus of Bochum, for decades. There are currently around 20 mosques in the city, which host believers who
claim that their faith is not merely a religion but a “way of life”, as
they put it. How does it feel like to be a migrant in Bochum;
moreover, a migrant with a Muslim background? Does one really have equal chances in finding a job? Does one encounter
prejudice? Did the economic crisis impact their lives in a particular way?

The mosques
Out of the approximately 20 mosques in Bochum I chose to
concentrate on two, which have distinct characteristics: The
Islamic Community Bochum e.V. is particularly interesting to
look at, since, as its slogan puts it, it is a place for “18 nationalities
under one single roof” – even though, it is normally just known
as the “Turkish mosque”. The other mosque is chieﬂy visited by
migrants from Arabic countries, such as Saudi Arabia, Egypt,
Morocco or Lebanon.

A shopping tour with Hazar

The people
According to Muslim beliefs men and women must pray
separately from each other. This gender separation should allow
people to concentrate better during the prayers and is only
exempted during formal ceremonies, such as weddings and
funerals. Even Ramadan is celebrated separately in the mosque,
and while men used to socialize before the evening prayer, I
practically never saw any women in the Turkish mosque. I would
occasionally spot one or two of them as the kitchen door opened
and closed. Some came every day to prepare the evening meal,
which would be served in between evening prayers.
Although the mosque has about 500 members, not all attend
prayers regularly. During Ramadan, thirty to forty men, all ages,
would gather in the courtyard, eat together and chit-chat over a

cup of hot chai. It was practically impossible to get to know them
all, so I sometimes just joined other people’s conversations,
watched them, or, in the case of the Arabic mosque, participated
in one of their seminars. Out of the many encounters, I chose to
present the following ﬁve.

Tolga
Normally, Tolga would not be one of the ﬁrst people to meet
if your business took you to the “Turkish mosque” down the
Diberg Street in the heart of the Bochum city center. He usually
does not spend that much time in the mosque but, at the time I
met him, he was on vacation. After brief eye contact, I came up
to him and he stretched out his hand to introduce himself (quite
unnatural, I was later told, since Muslim men are not supposed

FLEXI-IN-SECURITY

| 39

to have any physical contact with women they do not know –
handshaking included). A short series of questions and answers
followed regarding my purpose in visiting the mosque, and then
Tolga exclaimed: “Well, let me tell you a bit about u”. He tells me
“they” (it’s fairly usual for people I have interviewed to employ
the plural form, even when talking about themselves as individuals) take great pride to have been among the ﬁrst Muslim
communities to ever emerge in Bochum, dating back to 1976.
”Oh, by the way, can you believe this place used to be a garage
before we took over some two decades ago? Now we have two
diﬀerent rooms for men and women to pray [they must under no
circumstances pray together], we have a classroom for our
children to be taught, a kitchen, a pantry, actually everything we
need”, he continues proudly. Tolga is the IT specialist of “The
Islamic community Bochum e.V” and the one handling its
internet site. However, this is not what he does for a living. He
works for a well-known oil company and readily admits to be
satisﬁed with his way of life and that of his family’s. He kept his
job during the economic crisis, but the fear of unemployment
was there. Nevertheless, if he compares himself to his nonMuslim colleagues at work he claims: “I didn’t get so stressed out
about it, like they did. I just took it one step at a time. Of course I
was aware that I could get ﬁred, the threat was there, because the
company was planning to move to Hungary, but I thought in
case something bad happens, I will try to make the best of it”. His
brother-in-law is in a tight spot, however. For the past 25 years he
has been employed by a temp agency and has been working for
the steel magnate Thyssen Krupp. He worries about his job, says
Tolga, dangling in the uncertainty of what tomorrow might
bring.
Tolga does not have these problems. His wife, he tells me, is
also of Turkish origin, but born and raised in Germany, like Tolga
himself. Although young – “around 30” – he provides for her
and their two children: “Being the only one working, of course I
have a lot more responsibility. But I dare say that my family may
have more money left at the end of the month than a family that
is provided for by two.” We talk about work, managing money,
making ends meet. His wife does not work not because she does
not want to or because she cannot ﬁnd a job, but mainly because
they, as Muslims, Tolga claims, think very highly of education.
The wife should stay home to educatate children, as he believes
that the children’s education is better oﬀ when closely supervised by the mother. However this does not mean that a woman
should not help if her family is not well provided for: “Like my
mother for example, she has to go to work, because otherwise
they would not be able to survive only on my father’s salary.”
Tolga claims to live his life according to Islamic tradition.
His religious beliefs help him deal with tough situations. He has
to make sure that his family is doing well. However, if he lost his
job, he explains, he would not panic because he always tries to
see the positive side of things: “One of the main principles of our
faith teaches you that in each good thing, situation or happening something negative may be hidden, and each bad occurrence may have a bright side to it”, he says. Tolga considers himself an ordindary case. “Actually, I’m quite boring. One could
never write an article about me in the newspaper, our family is
too normal. We mind our own business”. But it is exactly because
of that, he believes, they have a happy life.
Tolga is quite self-conﬁdent, a trait shared by all my interlocutors who were born and raised in Germany. This self-conﬁdence is also reﬂected in the way he speaks (his arguments are
strong and his discourse is well-structured) but also in the way

40 | F L E X I - I N - S E C U R I T Y

he looks. I had the feeling everything seemed to match every
time we spoke: his big brown eyes were kind and ﬁt the calmness
of his speech; his clothes, although casual each time I saw him
(since we only talked in the mosque), reﬂected his inner balance
in a way. He is also well aware of the beneﬁts provided by the
social system and of his rights as a German citizen. This knowledge may also be responsible for his optimistic outlook on his
family’s future. “Should something happen, the state wouldn’t let
me perish,” he concludes in a positive manner.

Ousmane
I could not help but notice Ousmane in the Turkish mosque.
He has a particular aura around him; he captures attention when
he talks, always looking sharp, there is not a stain on his whitecollar jacket. Ousmane is African. He readily agreed to an interview with me and we met in a small café downtown Bochum. If
you ask him about himself, the ﬁrst thing he tells you is what he
does: “I am a personal ﬁtness and health coach and I am also in
the trade business, exporting medicine and food products from
Germany to African countries”, he says proudly. His work takes
him everywhere on the planet, today New York, tomorrow
France. Without a doubt he is a busy man, judging only by the
phone calls he receives during our little get-together “Aha, ok, so
on the 28th of November from Düsseldorf Airport. And after that
I have to be in Lisbon. Ok. But I think it would be quite all right if
I make a quick stop in Dubai for three days, that shouldn’t be a
problem, I suppose”, he says, hurrying to put an end to the call as
soon as possible while still being courteous.
In Bochum, he tells me, he constantly has to deal with prejudice about his religion and skin color: “Some years ago I used to
wear my hair in dreadlocks (now a clean shave) and at the main
station I was always stopped by the police, and they would always
ask me the same question: Do you have anything to smoke? Do
you have drugs on you? Just because I am black and I favor a
particular hairstyle”. He can provide many examples of this kind,
from being turned down for a ﬂat to similar incidents. However,
he believes that stereotypical judgment is a two-way street.
Before, at the age of 16, he left his native Guinea behind, he
admits that his heart was stricken with fear of the unknown, of
what he had learned in school in history class about the Nazis,
whom he associated the German people with. “As a young boy I
used to believe that the Germans stick people in the oven and
burn them.” But that thought did not stop him from chasing his
dream of becoming a professional football player. When he was
16, he got the oﬀer to play for a football club in Germany, and he
took it. Nowadays, he insists that people’s mistake is not necessarily having prejudice, but not bothering to see what lies
beneath it. If he had not reconsidered his thoughts about
Germans he would have never come as far as he has.
Since then, he has come a long way. He looks back at his
football days as he was a teenager as a glorious period. He played
for several clubs, but by the time he turned 18, his career was
practically over, due to several injuries he suﬀered. He was facing a terrible question: “What am I going to do now?” But he did
not ponder much and started an apprenticeship as a carpenter,
the same trade his father had done, which did not, however,
materialize in a job oﬀer later on. He also came to learn German
pretty quickly since he is “a very outgoing and sociable person,
and since I was a footballer, girls loved me, so there was always
someone I could talk to”, he recollects.
How he came to work in the ﬁtness business was “destiny”,

as he likes to call it. “One time during my apprenticeship, in
2000, I entered this ﬁtness competition. I came in ﬁrst and the
prize was a full ﬁnanced apprenticeship as a personal trainer”. In
2004, he decided to take a risk and become a freelance ﬁtness
coach. He started his own company and he now works for himself, supporting his wife Barbara, his son Noah and daughter
Marion. His family lives in Vienna, where he met his wife on a
business trip. Like Tolga, he believes that his role is to provide for
the family. He claims to be old-fashioned in that way, but says he
earns more than enough to support his family. He always gets
booked, sometimes for three months, other times for more or
less, but he is always busy: “Some of my clients got a taste of the
economic crisis, but it was but a small loss for them” he adds
smiling. As far as work is concerned, he personally did not suﬀer
a negative impact from the crisis.
Through all the ups and downs of his life, Ousmane kept his
faith, the most important thing for him. He believes that the
mosque can unite the people, and give them a sense of belonging, regardless which country they come from. He feels someone
will always have a shoulder for him to lean on in the mosque. He
goes on saying with regret that he misses his children and his
wife and, although technology has opened new horizons for
communication, it can “never replace a hug”. He wishes he could
be there for his children, like his parents were always there for
him. It pains him to admit it, but he knows this is impossible for
now: “I have to see how I can manage best. How I can make do
with what I’ve got. I don’t want my name to end up scribbled in
the social welfare ﬁles. I would be so ashamed”.

Hazar
When I asked for permission to talk to some of the women
who attend the mosque on Diberg Street, I was politely turned
down, on the grounds that the women might be shy to my
inquiring about their situations. I was also told that women there
do not really like to be photographed. Considering this experience, I was quite amazed and excited that I was allowed access to
the women’s chamber in the Arabic mosque. I had heard it would
be diﬀerent from the Turkish mosque, and as I stood in front of
the two story building I began to understand why. “The Islamic
Culture Association” looks quite inconspicuous – the building
resembles more a block of ﬂats than a mosque. That is where I
met Hazar and Soumia.
“Hello, my name is Hazar, it’s very nice to meet you”, greets
a fairly faint voice belonging to a tiny and fragile woman, whose
head is covered by a brightly colored hijab. “I have been waiting
for you; come in and leave your shoes at the door, please, it’s our
custom, you see”. Entering the women’s room in the Arabic
mosque situated on the Waterstreet in Bochum (German –
Wassertraße) inspires a feeling of trespassing into a forbidden
place or intruding on something that should remain unrevealed.
It should not be like that says “sister” Hazar: “We are very openminded here and we have nothing to hide, no”.
Although small of stature and remarkably slender for her 46
years of age, Hazar has been through quite a lot in her life. She
was just a teenager as she stood up to her parents because they
opposed her early marriage to her husband, Sabbah, and soon
after she would have to be left behind, only if for just some
months, as her ﬁancée emigrated to Germany after ﬁnishing his
medical school studies. She talks evasively about this time and
does not say why they did not get married right there in
Damascus, she only tells they got married in Germany, soon after

she had followed Sabbah to Europe.
Hazar actually came to Germany hoping she and her husband would go back to Syria one day but things turned out differently. Adjusting to a completely new environment proved to
be very diﬃcult in the beginning, not only because of the language barrier, “but also because I was a 15-year-old Muslim wife
living in Germany at the end of the 70s. Most people didn’t even
know why my head was covered by a funny piece of cloth”.
Hazar dropped out of school when she came to Bochum
and has never gone back since, not because she did not want to,
but because she had other engagements. However she does not
consider this to disqualify her personality or integrity as a
woman: “I am a very ambitious person. I wanted to do something
with my life. I may have not continued my studies, but I took
courses to be able to speak German and I have learned to educate
myself”. She even goes a step further in her beliefs: “If I can be
quite honest, I may have achieved far more than some people
who have ﬁnished school”.
In spite of the fact that she has never had a regular job in
Germany and has never received a paycheck in her life, Hazar
has been active within the Arabic Muslim community in
Bochum, basically since it was founded: “Back in 1979 this used
to be a small gathering of people. In 1985 we based our headquarters in a room at the University and I have been working
voluntarily for this community ever since”.
Hazar is very enthusiastic when she speaks of her work and
of her “girls”, whom she tries to assist every Monday evening as
part of a seminar that she lectures within the mosque. Some of
them she has known since they were little babies. She also teaches Arabic classes and religion to children and these are just some
of the activities meant to guide and help the people who attend
the mosque and their families. The building that holds the rooms
for prayer also hosts seminar rooms and get-together chambers
because, as Hazar explains, this is not simply a mosque; to those
who come here, it is a place where they forget about their troubles, mingle with the members of the community and socialize.
“This is not just a room for us to pray in, on the contrary, this is
where our community gathers, so this also has a very important
social role in our lives.” The mosque is also a students’ favorite,
since it is just 3 stops away from the University. Many of them
meet up on Friday evenings and go to the mosque together.
Hazar emphasizes the crucial role of the mother and the
wife for the family. There are no concrete ﬁgures that testify to
the percentage of unemployed Muslim women in Bochum, but
educating the young members of the family has been provided
as a solid enough reason for staying at home by all my interlocutors. Bringing up six children proved to be as challenging as any
other job for Hazar. On top of that, she manages to deal with
other engagements.
However, she admits that juggling with her volunteer work
in the mosque and her taking up bureaucratic work in her husband’s medical practice means less spare time and more stress:
“When I come home from the practice I have to prepare everything really quickly, I have to cook the meals, do this do that, it’s
very hectic. I used to have more time before I had so many
responsibilities“, she says. Nevertheless, having a job should not
impair a mother’s ability to raise her children as well as a housewife can. Being able and willing to take up more responsibility
seems to have something to do with the character of a woman,
thinks Hazar, not with the spare time she has on her hands.
“And after all, if a family can’t survive on one salary, then the
woman should also work”, she continues. This was not her case
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because her husband did well for himself with his private
practice. Her family did not actually feel any crisis, they only
heard about it in the news, so to speak: “We are pretty well-oﬀ,
people who earn above average like ourselves were maybe not as
aﬀected by the crisis as other families have been”, she recollects.
In fact, when she thinks about it, she cannot come up with
any particular case within the community to illustrate a negative
impact of the crisis. Quite the opposite, she goes on “In spite of
the economic crisis in Germany, actually at the height of it in
2008, we still managed to raise the sum of money, which was still
lacking, to be able to ﬁnance the moving of the mosque into
these new headquarters. Our will was stronger than any crisis”.

Soumia
As I spoke on the phone with Soumia and announced that
my previous appointment had been delayed and that I would be
running 45 minutes late, I expected her to put oﬀ or cancel our
meeting. Instead she waited patiently, sipping on a latte and
browsing through a magazine in a small café on what might be
called a busy square in Wattenscheid, one of Bochum’s districts
most packed with “Ausländer” (11.4% according to a study
released by the city of Bochum in December 2008).
Soumia explains she got this discipline from her many early
jobs that she has had since she was 15, experiences which made
her grow up faster than kids her age. She continues by boasting,
how she was the only one of all her friends to have a bank account
back then and how she earned about 200 Euro a month working
in a cosmetics shop in the city centre.
Soumia is a vivacious, cheerful 21-year-old girl who does
not need to be asked any questions. She tells her story openly,
without any constraints or fears, ﬁxing her big brown eyes on
me. But something seems to have changed since I met her the
day before in Hazar’s seminar. “I warned you yesterday you
might not recognize me, but it’s ok, I remember you”, she says,
and in that moment I remember why: “I only cover my head
when I go to the mosque, you see, on the one hand not to stand
out from the crowd, and on the other hand out of respect for my
“sisters” and for the men, who are going there to pray, not to stare
at women. But in everyday life I choose not to wear it”.
The discussion is brieﬂy interrupted by her husband, who
shows up at the café and introduces himself politely. Although
she was raised quite liberally, being allowed to work so young
and to make her own choices, family is still a strong authority in
her life and must be obeyed. She was not allowed to marry until
she had ﬁnished school and turned 18.
“So by the looks of it, you were born and raised in Germany”,
I ask, alluding to her ﬂawless German and self-conﬁdent manner. “Yes, my father came to Germany with a forged visa by the
way”, she says. “He was in his 20s when he ‘emigrated’, but soon
after everything was ok, he got his papers and has been working
with a top company for years. He met my mother here”, she continues.
As for her, she attended a regular school, like any other
German child. Growing up in a mixed cultural environment
inﬂuenced Soumia’s personality and shaped her character. Many
specific “German” traits brushed up easier on her than they
would do on a migrant who was not raised in Germany. However,
she occasionally got teased in school. Kids would sometimes
mock her by calling her names like “black head” or “oil eyes”, a
local term used in the Ruhrgebiet area to designate any type of
“Ausländer”. “But other than that, I didn’t experience much trou-
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ble. I would be the girl who would get along with everybody”, she
remembers.
After ﬁnishing school she decided to pursue an apprenticeship, to learn a trade, in order to be able to get a job later on. She
dropped out and decided to get a job as a sales person in a very
expensive clothing boutique. Unfortunately, during the crisis
small businesses were particularly aﬀected and after only two
months of being employed there full-time on a ﬁxed salary, her
boss had to dismiss her. The store’s incomes dropped dramatically and there was no money left to pay the employees. She has
been looking for a job ever since. “The worst mistake I ever made
was to drop out of my apprenticeship”, she regrets, looking back.
Soumia is the only one of all her other ﬁve siblings who is
unemployed. She would very much want to work in the medical
department, as a nurse maybe, but deﬁnitely not in a hospital.
Not again. Some time ago she was a trainee for a month, working
in the hospital, but working in shifts and doing long hours took
their toll on her short married life.
However, she could very well see herself working in a private practice with regular hours. But married life and being a
woman on top of that has, like everything in this life, she says
“advantages and disadvantages”. She thinks many employers are
scared oﬀ by the fact that she has a ring on her ﬁnger: “They
think, oh no, if I take her in and grant her the apprenticeship she
will be able to work for two years at the most; after that she will
get pregnant, be on maternity leave, and I will still have to keep
the spot open for her for another year”. And what doctor would
want to bring such a disaster upon himself? “Not even one”, she
resumes.
The job hunt can get depressing because most of the times
she does not even get an interview call. Most of the time her
applications just get ignored. She once spoke on the phone with
a doctor, who ﬁnally asked her to come in for an interview. But
that did not work out either.
Sometimes there is no other way than accepting money
from the state. According to the Social forum Bochum, approximately 20% of Bochum’s inhabitants receive social welfare.
Soumia does not want to be a part of the welfare system anymore, in spite of the pseudo-advantages one might think of at
her young age: more sleep, more free time. But having no occupation has a toll on her, as she had been active since she was a
teenager. After a while she had the feeling something was missing.
“So what would you do if you had a job and got pregnant? Would
you still got to work or would you quit for good, to take care of
the children?” I ask, wanting to get her opinion on the gender
matter.
“I think it is very important that a mother should stay with the
child, at least for the ﬁrst two or two and a half years, until they
are old enough to attend kindergarten”, she explains. Six or seven
months are just not enough, she feels. Nevertheless she admits
that her desire to have something to do, to have a job, even if she
is not earning so much would eventually get the best of her. But
she does not look down on older women who have chosen to
stay with the kids and dedicated their lives to their families. She
believes that while the older generations of migrants who settled
in Bochum did not have any family here, she can always turn to
her parents and siblings for support.
Soumia dreams, makes plans for the future and has high
aspirations. How this will change she cannot know for sure.
Soumia admits she had to make some compromises after she got
married. She had to grow up all of a sudden and face more

È Haissam, a proud student
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responsibilities. She cannot act out anymore, because even if
she feels like not doing something, she is aware that marriage,
like love “is about giving and taking”, as she philosophically puts
it. “Of course I’ve changed”, she says, “I’m not at my mama’s place
anymore. If you don’t love the person you’re with, then it’s never
going to work out, but if you do, it doesn’t hurt to give in”, she
resumes, alluding to the role of a Muslim wife and mother she
might eventually assume one day.

Ahmad
“A lot of corruption in my country, the Mob controls everything ... too much poverty, a lot of diseases, partly conditioned
from the extreme heat we experience there ... too much corruption in Pakistan” - these would be the words Ahmad would repeat
throughout his jumbled-sentenced discourse, uttered in broken
German over a cup of coﬀee and a piece of cake. He had caught
my attention ever since I had met him in the Turkish mosque
during Ramadan, but although we had not talked much then, I
could feel the sadness in his voice.
His story is by far the most impressive of all. Deprived of all
his possessions and stripped of his dignity, he was forced by circumstances to leave his home land and ﬂee to Germany in 1997,
due to unsteady political climate in Pakistan. The journey was
dangerous, ﬁrst travelling by train from his native town, Lahore,
he was smuggled across the borders with a fake passport, and
upon landing in Germany he requested asylum. Having lost his
father 18 years ago and being an only child, the only person who
still means something to him was left behind: his mother. No
sisters or brothers to comfort him before he left. He was all
alone.
Whenever his mother is brought up, he lowers his eyes and
goes on talking with a sort of put-on smile, the way he usually
does when I address a more delicate matter: “Your life is not
secure in Pakistan, people live under constant terror. I am very
afraid something might happen to my mother. She is 72 already
but one of my cousins takes care of her”, he adds. He would very
much like to have his mother close to him in Germany but “it’s
not possible” to bring her here, he explains. The only time he
visited Pakistan after leaving, was three years ago, and he also
saw his mother, which eased his spirits a little bit. But this is
something he cannot do that often: “The plane ticket is very
expensive, you see, around 700 Euro”, a price far too high for
someone like him, who lives off social welfare, to be able to
aﬀord.
Ahmad had never before set foot outside Pakistan before he
started his journey to Germany. When he got there the cultural
shock was huge: “I came here all alone. One of the most diﬃcult
things for me was to learn the language. I attended some language courses but I never could grasp the grammar”, he tells me.
In Pakistan, he had always been working after having dropped
out of his bachelor studies for ﬁnancial reasons: “The educational system in Pakistan is like you study ten grades, after that
you go to college for two years, and then you can study a bachelor’s and master’s and so on. But you have to pay for everything
yourself. I dropped out of university but I completed my college
studies”. Ahmad used to be a magistrate or an accountant for
twelve years; he worked a lot with numbers, that much is certain:
“But it was a dangerous job”, always under pressure to do favors
for some people’s dirty business. He fought as much as he could
against this corrupt system, but as the situation became too perilous, he had to leave.
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“After three or four years I was granted the right to work in
Germany and so I did. Through several temp agencies I managed
to get a few jobs, mainly in the production department or in
warehouses doing hard work”, he tells me. Even before the crisis
hit Germany, work was getting scarce in Bochum: “I haven’t been
working for around three years now. And especially at the
moment, it isn’t a good time “, he adds.
His last job was what in Germany we call a 1-Euro-job, where
people in need of a job gather at a particular bureau at 6 o’clock
each morning where they sometimes receive assignments for
the day, getting paid about 1.30 Euros per hour. “I was mostly
separating the parts from electronics. For example, if you destroy
a TV set and you take it apart, you have to put the glass in one
container, the plastic in another one, and so on”, Ahmad explains.
Sometimes people make a good impression on the supervisor of
the company where they are being sent to, and they get the
chance to come again next day. During the economic crisis “I
just got ﬁred without reason”, recalls Ahmad.
He values work and appreciates its advantages. That he is
not able to ﬁnd work may also be explained by reasons other
than the economic crisis: “When I go to the Bureau and stand in
line for a job, I get the same question always when it’s my turn:
“How old are you?”, “51”, I reply, and they say “I’m sorry but we
can only take young people, capable of hard labor. But even if the
work I had to do was hard, I would still do it, but they never pick
me. Life has ended once you’ve turned 50, just like in Pakistan”,
he deplores.
Ahmad glances quickly at his watch again. He is keeping
track of the time as he still plans to make the evening prayer, after
our meeting. He explains he has a habit of visiting several
mosques; he does not pray at just one. Praying seems to be his
sole motivation to visit the mosque. As I met him in the Turkish
mosque he would sit alone in his chair, although everybody was
talking to everybody during the Ramadan celebration. So I dared
to inquire about the reason he tends to switch his praying place.
“Is this also so you can meet new people?”
“No, not really. In the mosque you pray. You sometimes have
some ﬁve or ten minutes before the prayer starts, if you come in
early, but that doesn’t mean that much if you want to make new
acquaintances. You can’t really discuss serious matters in ten
minutes. But I guess you could also call this some sort of a
friendship”.
Ahmad has a very quiet manner and an extremely low voice;
one has to really focus to be able to make something out of what
he is saying: “I’m more of a loner, you could say. I don’t have that
many friends, probably four or ﬁve whom I meet with on a regular basis. Sometimes we like to sit here, where we are drinking
our coﬀee right now, because it’s cozy and it’s not expensive”, he
reveals about himself.
“And why do you think that it is like that?”, I venture to ask.
“Maybe because I am very religious. When I start talking to
people they label me as a boring company right away. One friend
of mine once told me I go to pray too often and he just left me. He
just went away”.
Lack of company could also explain Ahmad’s poor German,
he admits it himself. But he cannot help it if, as he puts it, “people
just don’t want to start a friendship with me”. I ask if he has ever
been in love and he lowers his eyes again and says “This is personal...I can’t...I...no, I haven’t. They probably think I play nice at
the beginning, just to fool them, and that after that I will force
them to wear a hijab and things like that”, he says and gives a
signal that I interpret it is meaningless to go on with the subject.

È At the Ruhr University in Bochum with Yahya

È Haissam playing football

Even if he does not have a job, Ahmad likes to keep busy. He
always needs something to do. If he gets bored he starts reading:
“This is really what I do all day long, I go here and there, meet my
friends if they have the time, go to the mosque and read newspapers”, he says. This circle of almost mechanical movements and
habits repeats itself everyday with the same precision, but this
does not bother Ahmad: “I don’t have any wishes, any dreams;
not anymore (...) I am happy if I can help people; for example, if a
neighbor needs something repaired I do it gladly. This is my only
wish”.
This is one of the things that is most striking about Ahmad:
this acceptance of his fate (which any good Muslim must do, so
I have been told repeatedly), this apparent peace of mind that he
would not change a thing in the past: “I don’t think about
Pakistan, it is not important for me. I don’t feel that Lahore is
home. I feel at home in Germany and I don’t think about Pakistan;
I only think about my mother. Really”.
I cannot avoid asking this question: “How long are you
planning to live like this? Do you have any plans? What of the
future?”, I ask.
“The future is lost anyways. There is no future for me or any other
people like me. The future lies in the hand of the young
generation. We, people over 50, cannot grab hold of the future
anymore. Nobody can do anything for us anymore”, he says,
lowering his eyes once again, like he usually does when we have
reached a sensitive spot.

Germany, all the people I met would make the same decision
again if they had to and have no regrets whatsoever.
There seems to be a feeling of solidarity which holds the
people within the Muslim communities in Bochum together.
The religious factor makes this bond even stronger and has a
comforting eﬀect on the people I talked to. The mosque plays a
crucial part for most of them. It is not only considered the House
of God and a place of balance and of purity, but it also has a very
important social role. It represents the perfect opportunity for
interaction, social and cultural exchange. The mosque is also a
place of study. Children and teenagers are helped during the
integration stage of the migration process and beyond. It provides council, refuge and a shoulder to lean on.
Economically speaking, the migrants I encountered (with
minor exceptions) were not negatively aﬀected by the crisis in
2008. If anything, they managed to uphold their ﬁnancial situation, they did not suﬀer any losses. Some of them did not understand what I meant by crisis, or claimed they were not personally aﬀected. People that noticed a negative impact seem to link
their losing their jobs not to the crisis directly, but to prejudice
against migrants. Whether this prejudice is based on race, ethnicity or gender, quite a few of the people I talked to have felt
discriminated against at some point in their lives. Most of them
encountered prejudice at their work place, in school or in everyday life. Although they are aware this is something they might
have to deal with occasionally, some are able to take this quite
lightly. This was most evident in Soumia’s case, as she tends to
blame her current situation (having all her job applications
turned down) on the fact that she is a married woman, not on the
fact that she has a migration background.
When mentioning their status as migrants during the conversations we had, many of the people, especially those who
have been in Bochum or in Germany longer, were quite unsatisﬁed with their depiction as “migrants”. They consider Germany
to be their home now and while many of them spend their vacations in their lands of origin, they would never go back for
good.

*
Some of the people I have talked to do not look back with
happiness. Rather, people like Ahmad, keep the past locked up in
a remote corner of their minds. At the opposite pole are migrants
like Hazar and Ousmane, who instantly start to smile when they
talk about their “other” life and are slightly nostalgic. Then there
are people like Soumia and Tolga, who only inherited their
migration background. Regardless of the reasons that drove
them to emigrate or of the events that triggered their birth in
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City of Shadows
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Many of Warsaw’s Ukrainian labor workers work illegally, for if
they were to work legally they would pay taxes from very low
wages, thereby undermining their reasons for coming – to
support their families. However, working illegally makes them
vulnerable to exploitation, and prevents them from integrating
and ﬁnding jobs that match their qualiﬁcations. Nonetheless,
most of the Ukrainian migrant workers only consider Poland
for money-making, money which is spent back in Ukraine.

Finally, a sign: “Warszawa: 30 km.” Olha* , the woman sitting
next to me, changes the SIM card in her cell phone to call her
employer, who promised to pick her up at the bus station and
take her to her work and residence: “Our bus is late as it took
longer for the check at custom. If traﬃc is Ok than we should be
there in less than an hour.” Just like most of my fellow travellers,
Olha makes the trip from Lviv to Warsaw in order to get to her
job. For her and some of the other travellers, leaving Lviv in the
evening and arriving in Warsaw in the morning already seems
like a normal routine. However, for Halyna, the young girl from
a small town in Galicia, it is her ﬁrst trip. She is grateful to get any
information. Maria, who lives in Poland already for about eight
years, tells her about her very ﬁrst labour trip to Warsaw: “I had
no idea what to expect, knew nothing about the city. At the station I was met by my employer and they showed me the place
where I would work and live.”
Tourists prepare themselves with guidebooks, reserve their
hotel accommodation in advance, and use the services of tourist
information booths, guides and maps to discover the city. In
contrast to them, Ukrainian labour migrants rarely have clear
ideas about what to expect when departing for Warsaw for the
ﬁrst time. How do they adapt to the life in the city? Are there
places they like or places they dislike? Is the city for them a place
to live or nothing more than a place to make money? Finding the
answers to such questions was the purpose of two ﬁeld research
stays in Warsaw, during which I focused on Ukrainian labour
migrants’ perception of the city. Aside from following migrants’
routes from Western Ukraine to the European Union, during this
research it was important to analyse their motivation for migration, their travel organisation, and to explore their urban life in
the place of destination.
The most important source of information were the
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migrants themselves, as I wanted to uncover their stories about
their experiences and challenges in the city. During my two
periods of ﬁeldwork I interviewed sixteen Ukrainian migrants.
However, it is important to note that not all migrants want to talk
about these issues. During the bus trip I met labour migrants
who openly talked with me at the dinner table during the bus
stop. They shared their contact information and promised to
meet; however, they changed their mind later saying that “my
experience does not matter” and “an interview will not change
anything”. Also one woman refused to meet, but she told her
story over the telephone, generalising that “All our stories are the
same, we work hard, and nobody cares about us”. The information from the migrants was complemented with interviews with
representatives of organisations that support migrants.

Getting the papers, crossing the border
The bus trip from Lviv to Warsaw costs 234.86 UAH (about
22 EUR) and takes about eleven hours (although it took me even
longer then scheduled –almost thirteen hours– because of longer controls at customs at the EU border). However, Ukrainians
interested in going to Warsaw must plan much in advance and
invest additional resources to organize the necessary papers
before starting their trip at Lviv’s bus station. Experienced
migrants like Olha, who began to work in Warsaw even before
Poland had joined the European Union, remember the various
policies and regulations that were introduced to control the
stream of migrants between the two neighbouring countries. In
reaction to requirements by the EU, Poland introduced a visa
requirement for citizens of the Ukraine in late 2003. The procedures for crossing the border were further complicated at
Poland’s accession to the Schengen system in 2007. Since then,

È Ivanka spends a lot of time commuting to work

a Polish tourist visa is valid for free movement within the entire
Schengen zone. However, this advantage is outbalanced by the
fact that visa procedures became more complicated. In addition
to this, Ukrainians are required to have not just a visa but also a
work permit in order to work legally. The application for this permit has to be ﬁled by the interested employer on behalf of the
foreigner. However, in reality, many migrants circumvent these
regulations by travelling to Poland on a tourist visa and working
without the proper papers.
While the visa regime is perceived as an expensive annoyance, Ukrainian labour migrants know that if you want to come
to Poland you can come anyway. Volodymyr, one irregular
migrant working in Warsaw, notes: “You can buy an invitation. It
costs you 2000-3000 UAH (190-280 EUR) to get into Poland. But
it is not certain that you will get a job”. He adds: “Neither Poland,
nor Ukrainian migrants gain from this system, only the agents,
who take the money for the preparation of the documents”.
Those who have legal arrangements for work and commute to
Warsaw also frequently wonder in whose interest such complicated procedures, which are always hard to follow, really are.
Lyudmyla, a middle-aged Ukrainian woman complains: “Each
time you have to pay for a visa, worry if you will have the visa,
and worry what will happen at customs”.
At the same time, according to the migrants interviewed,
existing regulations do not help them feel secure about their
work and their pay. Sasha, who was working at a construction
company, gets angry remembering his ﬁrst journey to Poland

when a recruiting agency, which was organising his journey
from Ukraine to Warsaw, initially promised to meet him in Lviv,
later in Warsaw, but in the end nobody showed up to help him
upon his arrival.

Arriving in the city
Our bus arrives at its ﬁnal destination called the “Stadium”
station next to the former site of “Jarmark Europa”. Begun in the
early 1990s in and around Warsaw’s “10th-Anniversary Stadium”,
the now-closed Jarmark Europa was, for almost two decades,
Europe’s largest open market, employing thousands of peddlers
from Eastern Europe and Vietnam. Now, the surroundings are
rather dark, dirty and feel unsafe. That is why some migrants
prefer to leave the bus one stop earlier at Warsaw’s main bus station. One feels some relief that the trip is over. However, for the
migrants arriving at “Stadium” this is just another beginning.
Some of them are met by their employers directly at the platform,
while others just begin their journey into the city and try to reach
their destinations on their own.
Without very much knowledge of the city and their rights as
migrants, newly arrived migrants tend to be in a position of
dependence with their work providers. For this reason, the
behaviour of the employers at the beginning of the labour relationship is a very important aspect that inﬂuences migrants’
social and psychological status, their perception of the city and
society, and their future integration level in the country in gen-
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eral. Obviously, such a dependency invites misuse. However, as
demonstrated by the story of Svitlana, a professional nurse, there
are also employer-worker relations that are harmonious and not
at all characterized by exploitation: “I remember that day like
today –Thursday, October 11th, 2001– when I came to Warsaw by
invitation. From the beginning I was treated like a family member. I will never forget these words: ‘My house-your home. Your
children-our children.’ And so it was for three years”.
Social networks are very important, if not crucial, for labour
migrants in the city. Migrants share their problems in ﬁnding a
place to live, work and important information about their status
in Poland with friends and acquaintances: One of the interviewees recalled: “(...) And when we had this Mrs. Emma, who helped
us a lot, we knew where we were going, to whom and what work
we would do.” Another young woman, Ivanka from the Ukraine,
who has a university education and lives in Warsaw, stressed the
importance of social networks: “My friends knew that I was
searching for work and that somebody at Warsaw University was
looking to ﬁll a position so I applied and sent in my CV. Before
that I had sent out my CVs, but I did not get many replies. So my
network of friends helped me. The apartments I rented I also
found through my contacts and colleagues”.
Another crucial element in Warsaw’s immigrant topography is NGOs, which play an important role as mediator of social
networks for labour migrants. Obviously, they are most important to those migrants who lack other social contacts in the city.
One particular interesting institution is the “Welcome Centre”
(Centrum Powitania w Warszawie), which oﬀers help to migrants
who seek advice or have problems with housing, workers’ rights
abuses or legal documents. Opened in 2009 by two women that
had come as migrants, the “Welcome Centre” serves as a
migrants’ guide to the city. Their website explains their mission
and states: “As is the case for many immigrants coming to
Poland, both these women confronted various diﬃculties upon
their arrival to Warsaw. With their experiences of immigration
close to heart, they decided to create a place where immigrants
arriving to Poland could find a helping hand. Until now, in
Europe’s most central capital, a place such as the ‘Welcome
Centre’ did not exist; a place where immigrants could beneﬁt
from support in the most basic but simultaneously complicated
issues”.

Exploring the city
Although labour migrants may stay in the city for a long
period, the city can still remain very much obscure to them. The
most important determinant for the relationship between
migrant and the city is the character of the migrant’s work. One
of the migrant women with whom I was travelling to Warsaw
said that she planned to work in the garment industry and she
explained that all women working there live and work in the
same building. The only day she has oﬀ she uses to sleep or to go
shopping. For domestic workers who provide 24-hour care services, the chances of going out in the city are even slimmer.
Domestic work and the garment industry is the domain of
women; however, men working for construction companies
face similar situations. Their housing is often close to the construction site but far away from the city, where they go only to
shop, if at all.
Labour migrants who have lived longer in the city and have
brought along their children and family members, have a diﬀerent perspective of the urban spaces. The second generation
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becomes their guide and interpreter of the Polish language and
also presents a new discourse of the city.
We met with Lyuba on Saturday after she took her nieces
from Ukrainian school and we followed them to their apartment.
During our short trip by tram the children happily pointed to the
buildings of the old town and told us about the history of the city.
Lyuba explained to us that when they went out to the city, the
children used to show them around and tell the stories they
learned in school.
The second generation of immigrants has other perspectives on the city and the urban places. During the time when
their busy parents and relatives work, the second generation
children and youth easily use the local language and explore the
city. Furthermore, they synthesise both the style of local life of
the city and their parents’ migration experience creating a
hybrid experience of their own. Whilst the experiences of the
second generation of immigrants need further exploration, my
ﬁndings suggest new perspectives for immigrants’ integration
forms in the city.

Visible places
The Palace of Culture, the old town square, the Castle – these
are central points on every tourist’s visit to the Polish capital.
However, the Warsaw of the Ukrainian labour migrant is a quite
diﬀerent city. Dominant points on such a map would not be the
famous landmarks or many of the institutions frequented by
Warsaw’s domestic population, such as theatres or the university. Instead, we would ﬁnd the bus and train stations, housing
places, centres for the issuing of residence and work permits,
markets, supermarkets and the Ukrainian church. Following the
migrants on their routes linking these places, a diﬀerent and little-known geography of Warsaw emerges.
However, there is not just one “migrant city” as various
migrants stress the importance of diﬀerent places. Migrants who
are employed as domestic workers live and work in the same
place. They often travel to the Ukraine fairly frequently and so
their social network in Warsaw is small. As a consequence of this,
the “city map” of the domestic workers is probably the one with
the largest blank spots. Even though these migrants work in the
city, they are almost invisible and for them the city remains
unseen and undiscovered. The result is self-perpetuating.
Migrants need more opportunities to learn the language and
gain new social contacts to have better jobs available to them
and their current form of life oﬀers very limited chances towards
a path of integration.
In other professions, the opportunities of migrants to
explore the city are less restricted. Nevertheless, most of my
informants seem unable or uninterested in enjoying themselves
in the foreign city. They do not have the time to go out to the city
and do not want to have additional expenses for travel and other
amenities: “People arriving here come to earn money not to live;
they send money home and support their children”. Even the
cultural and social services and programs that are oﬀered free of
charge are not in high demand, as few migrants can allow themselves to attend because of their limited time.
The situation seems to change only in the case of those who
brought their families, who have come with children and who
stay longer. Ivanka, who has been living in Warsaw with her husband for 4 years, told me that she and her husband only discovered Warsaw when they bought bikes and started cycling.
Svitlana, whose son followed her to Warsaw and works during

Á Liuba in her apartment

Ë Sasha lives
and works in the
suburbs of the city
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other Ukrainian
construction
workers at their
hostel
Ó At the Ukrainian
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on the bulletin
board
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the summer holiday to earn money for his studies, showed me
pictures of her son cycling in the parks and places of interest of
Warsaw.
My research paints a picture of a rather fragmented community, whose members diﬀer in regard to factors such as profession, duration of stay in Warsaw and, most importantly,
whether or not they have brought along family and children. For
the majority of Ukrainian migrants, ties to the homeland are
probably stronger than ties to their new environment.
Nevertheless, we asked: are there places for communication and
coming together, creating a community of Ukrainian labour
migrants?
Probably the most important place is the Ukrainian church.
Here, a large number of labour migrants meet every Sunday: “In
the church you can obviously see people coming and going.
Earlier there were some empty places to sit. At 9 o’clock Mass just
a few people came. Now there are three services at 9, 11, and at 3
o’clock and there is still no room to stand”.
Within Warsaw’s migrant geography, the Ukrainian church
has a much broader function than just as a religious centre. The
church is the place where migrants are visible. As a result of
increased labour migration, the religious centre began serving
broader migrant community needs such as being an informal
place for meetings and communication, the sharing of experiences, or providing information about regulations aﬀecting the
migrants’ legal status.

Migrant Housing
Housing experiences of labour migrants are important for
tracing urban practices and strategies. During the research it
was important to record personal stories about the migrants’ living places in the host countries to trace how migrants ﬁnd housing and what kind of place they choose before and during the
economic crisis. How does the income from their work in
Warsaw aﬀect their household conditions back in their home
country?
The choices for work are connected with housing possibilities. Working the hardest for the lowest pay, migrants seek to
ﬁnd places where they can both work and live at the same time.
This is especially important for temporary migrants and for
those who come for the ﬁrst time. The gender aspect in the housing is also very important; women choosing to work in nursing,
babysitting and housekeeping have the possibility of living with
the family, while men who work in the construction industry
have the possibility of living either in the same large building as
other migrants or in organized small houses.
Economical downturn had particular influence on the
housing market world wide. However, despite this, some labour
migrants had more positive experiences. Because of media
attention to the housing market, prices of housing decreased
and Lyudmila, who has worked in Poland for a long time and had
always had problems ﬁnding aﬀordable housing, was able to get
the credit to buy an apartment, where she could live with her
children: “In 2007, I got permanent residency. Then I didn’t need
to pay for the permit for work or visa. I understood that I have
more possibilities. But my children had to wait one and a half
years and I had to prepare something for my children, to ﬁnd
some place to live. I started to think about an apartment when
the crisis started. There was a lot of information about the possibilities of getting some credit. In 2008, I started to look for an
apartment and thinking about the credit. I found the cheapest
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one I could. I bought it in 2009 and have been living there since
then. It’s relief for me now. Housing is the biggest problem for a
migrant”.
Another strategy of making use of the crisis is demonstrated
by Svitlana, a Ukrainian woman who began to work in Warsaw in
order to support her children, who are still in Lviv. After the economic downturn brought a collapse of the Ukrainian real estate
market, Svitlana was able to buy an apartment back in the
Ukraine.

Flexible, but illegal
Public opinion suggests that immigrants take low skilled
jobs from the locals and increase unemployment. However, academic research and economic theory shows that the actual
impact of immigration on the employment prospects of domestic workers of low qualiﬁcation is less signiﬁcant than many
people believe.
In the case of Ukrainians in Poland, it would be misleading
to speak of direct competition for jobs. The reason for this is the
very low wage level. While unemployed Polish workers would
not refuse to do low skilled works per se, the salaries are often too
low to support families in Poland. Accordingly, Polish go abroad
to do such work and earn better money. However, why are such
badly paid jobs still attractive to Ukrainians? To answer this
question it is important to consider three facts, which explain
which migration strategies make sense for Ukrainians economically.
The first of these facts is the limited movement of
Ukrainians. Due to visa regimes and the protection of European
labour markets from citizens of so-called third-world countries,
unlike their Polish counterparts, Ukrainians cannot simply react
to economic incentives by moving to Britain or Ireland. There
are obviously popular alternatives to Poland such as Spain,
Portugal or Italy, where wages are higher. Yet even in the times
of Schengen, the path to each of these countries has its speciﬁc
challenges. Thanks to its geographical proximity and the similarity of the Polish and Ukrainian languages, Poland seems especially attractive to those who want to go for a shorter amount of
time (or alternatively, to leave for a signiﬁcant amount of time
while also remaining in steady contact with their home country).
The second, somewhat absurd fact is that Ukrainians are
able to oﬀer their work at a lower price due to their illegal status.
Larysa, who has been living in Warsaw for more than 8 years,
explains: “With a very small salary like 600 PLN (150 EUR) it is
very hard to live here. I work illegally, as it would be diﬃcult for
me otherwise. Why is it diﬃcult? A lot of people work for minimum wage. Nobody wants to pay taxes for this. Workers get a
wage of 1200 PLN (about 300 EUR) – this is the minimum – yet
they still need to pay 40% of this in taxes. They have an agreement for rent and in this also pay taxes. People simply do not
want to do this. The worst is a part-time position. In that case, it
is not worth to work at all, as you are not able to support anyone
then.”
The third fact is the diﬀerences in living costs in Poland and
in the Ukraine. Ukrainian migrants make use of this diﬀerence
when commuting back and forth between their homes and their
places of employment.
Labour migrants certainly act rational when adapting their
life and migration strategies to the above-mentioned factors.
However, the result is a situation that in many cases precludes

Ë Ivanka at the job centre

Ë At the Warsaw bus station

Ë Sasha at the Ukrainian church

better integration. Crucial in this respect is their legal status. It is
known that the lack of migrants’ civic engagement is explained
by their semi-legal status in the host country – the need to stay
‘invisible”. And working illegally has its advantages and disadvantages.
Somewhat paradoxically, the irregular status improves the
migrants’ economical situation and social mobility. As Valeriya,
who has been working in Warsaw legally for many years, notes:
“The illegal workers who work in Poland, they are more ﬂexible,
earn better money, but they have their problems. We have documents, but we get the minimum here. It is not enough for us; we
have to work more in order to survive”. On the other hand, the
irregular status does not allow the migrants to approach the
labour market strategically, which is a disadvantage especially
for those who live for a longer period of time in the city.
Accordingly, some of the interviewed migrants, who had already
gained some experience and conﬁdence, spoke of the need to be
visible and therefore become legal. Volodymyr, who started his
own company in construction services but has no legal papers,
is an example of this issue of legality. In view of this serious barrier to his company’s future development, he thinks about legalisation and hopes for amnesty for illegal migrants. Larisa, after
years of providing house and babysitting services and now
wants to open her own company, is in a similar situation: “I
would like to start my own company. My idea is to oﬀer “family

celebration” cooking services. Maybe there will be a time when
amnesty for illegal Ukrainian workers will be granted. In other
countries migrants have it better; they can legalize, start companies, and fulﬁl themselves based on their skills.”
The question of the legal status is important not only from
the perspective of the individual migrants, but also from the perspective of the receiving society. The empowerment of migrants
makes it easier for them to ﬁnd work according to their qualiﬁcations, easing integration and enhancing their contribution to
the local economy. Connected to this issue is the issue of skill
recognition. Unfortunately, as demonstrated by Lyuba, who is 40
years old and highly educated, migrants experience problems
with skill recognition not only while in Poland but also after
returning back to the Ukraine: “I love my work and I want to
work in the Ukraine. However, our government has not changed
anything during 5 years. During my ﬁrst year back in the Ukraine
I could not ﬁnd any work. I was asked ‘where did you work for 4
years?’ I told them that I was working abroad. They said that if I
was working abroad, I am not professional anymore. Maybe
some bribes were expected. It is diﬃcult for me to hear in my
home country that I am not a specialist anymore and that I lost
my competencies. Now I am working abroad based on my qualiﬁcations. Our company works with the Ukraine.”
*Some of the migrants’ names and personnel datas were changed
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“Let’s show the world how we live
and work!” The Struggles of Bulgarian
Day-labourers in Munich
| Text: Lisa Riedner | Photo: Trixi Eder |

Many members of Bulgaria’s large Turkish minority took
Bulgaria’s accession to the EU in 2007 as a chance to ﬂee
discrimination and economic despair. Pembe*, Natka, Hristo and
Yasar went to Munich with big hopes. However, the right to move
freely in the EU does not automatically entail the possibility of
legal employment, as Germany has blocked Bulgarian citizens’
access to its labour markets until 2014. These migrants being in a
catch-22 of illegal and abusive work and homelessness struggle
with the help of several NGOs for their better future.
One Friday morning in Munich in April 2010, members of
the Initiative für Zivilcourage and I set up an information desk to
brief migrant workers about their rights. The Initiative is an
independent, non-state organisation. Those engaged are individuals of various ages and backgrounds, brought together
by one naive interest: to take action to shape life, making it
self-determined, worth-living as well as free of exclusion and
exploitation for everyone. I am able to dedicate most of my time
to the Initiative, as it is central to my Ph.D.-project in Social
Anthropology.
We had located the info desk at a street corner. In the early
morning, there were already people hanging around, seemingly
waiting for something and I was wondering who they were and
what they were waiting for. After our arrival, they had left the
side of the street where we were installing our stand and preferred to lean on the walls on the other side of the street instead.
Mostly men of various ages, they seemed to avoid any interaction with us. I am not sure how the ﬁrst contact happened members of the Initiative might have distributed a ﬂyer to them.
My ﬁrst communication was indirect. A policeman arrived and
asked some men standing next to me for their passports, but not
me. I asked him why he seemingly asked only darker skinned
individuals for their ID. So he asked for mine, too. Waiting as the
police checked the IDs, we exchanged some glances and words,
“Bulgaria?” - “Bulgaria.” “Deutschland?”- “München, ja”.
In the following hours, they discovered that some of us
spoke Turkish, that we wanted to take action against exploitation, and that we were interested in their stories. It turned out
they were day-labourers, waiting for employers, mainly from the
construction and cleaning sector, and that they were waiting on
that street corner every day. They came from Bulgaria, but spoke
Turkish as they belong to the country’s large Turkish minority.
Their stories gave the impression of a daily life full of struggles.
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Accommodation, medical services, work and payment were not
easily available to them. Spontaneously, we decided to learn
more about their situation.
A place for a meeting was found soon. The theatre
“Kammerspiele” had launched their neighbourhood project
“Munich Central” in a former supermarket just a few days previously. That same afternoon we met there. In a lively conversation, the question was raised if we should try to raise public
awareness for the group’s presence and their issues. Would public attention lead to more repression – or even to their expulsion? Or would it help in giving them a voice to promote their
needs and demands, eventually leading to a better life? This
dilemma got practical soon: The idea to take part at the traditional Mayday demonstration was proposed. Surprisingly to me,
the decision to participate was reached quickly. “Let’s show the
world how we live and work!” shouted Hristo, one of the ﬁrst
individuals we had talked to.
I did not know then, that I was going to get to know some of
the day-labourers, including Hristo, much better in the following weeks and months. Hristo has a wife and two sons in
Bulgaria. Presently, he is not able to send money back home to
them and he would go back, if it were not for his court case,
which is still running in Munich. He and his nephew, Selahattin,
had found a job at a warehouse, when, on their third working
day, their employer accidentally mishandled a pallet transporter
and Selahattin lost his right foreﬁnger. The employer took him
to hospital, however, reported the incident incorrectly, claiming
that it had been a private accident while changing tires. Then he
sacked them without payment for the three days work. They
decided to go to court. According to their lawyer, it will not be
easy as they only had an oral contract for the work.
Hristo’s story was additional conﬁrmation that supporting
the day-labourer’s presence at the demonstration was the right

Ë At the May Day demonstration 2010 in Munich, Natka*, Pembe and their colleagues claimed “We are no worse human beings“

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Left out And Exploited
employers who want to employ us are afraid to do so because we
We want respect and more rights – not only on paper!
Since 2007, Bulgaria has been part of the EU. Many of us (more
than 300) have come to Munich to work, often with our families
and children. Now we are living in terrible conditions – often
without housing, food, water, and medical services. However, in
Bulgaria we see even less of a future for us.
We are treated like second-class individuals. Everyday, we are
confronted with discrimination and resentment!
We do not understand why Bulgaria is an EU-country but we are
not treated as free EU-citizens. Police oﬃcers control us regularly,
often ﬁve times a day, although they know us already and that our
papers are OK. As EU-citizens we are holding an unlimited
residence permit. Our problem is that most of us do not have a
work permit!
Theoretically, getting working papers is practically impossible – it
is always very diﬃcult. Often, we don’t even know our rights and
the procedures of claiming them.
We are allowed to work as self-employed. But often, it is too
diﬃcult to correctly ﬁll out the required forms. There is no
possibility for us to get information about the requirements. The
low wages agreed on are often not paid; work accidents are not
insured. The status of self-employed is often used to by-pass costs
required for employed workers such as social insurance. Good

do not have work papers.
But we have to work to earn our and our families’ living. So we are
forced to accept badly paid and insecure jobs.
Our ﬁnancial situation is precarious!
Many of us stay with good-willed people from our home or on
streets. We cannot ﬁnd aﬀordable places to stay. In private
dormitories they often just don’t accept us, also because we are
Turkish Bulgarians.
A lot of men and women are standing on the pavement in the
neighbourhood south of the railway station and waiting for jobs.
Shop owners chase us away, many are hostile towards us.
But where shall we go?
We demand:
• Opportunities for further education about our rights,
bureaucratic procedures and German classes
• Unlimited work permits within the EU, easy and fast procedures!
• In cases of housing and work shortage: access to social services
and help with the search for housing
• We need medical treatment for our invalids, elders and children
• Respect of fellow citizens and an end to daily police controls
• A room and meeting place, away from the streets!

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

FLEXI-IN-SECURITY

| 53

thing to do. To prepare, we met again at the same theatre a couple of days later. Banners needed to be made, slogans to be discussed, a ﬂyer to be written. About 20 day-labourers joined in.
Together, we sat down to gather and discuss the most important
facts and demands to tell the public. Members of the Initiative
facilitated that discussion and created the flyer, as the daylabourers did not have the experience, education and facilities
for such discussion. However, the phrasing in the resulting ﬂyer
is very close to their own words and expressions (page 51).
We distributed these ﬂyers at the Mayday demonstration
one week later.

May Day Demonstration and Beyond
When we arrived, some hundred people had already gathered in front of the union-building. Various speeches were held
targeting the current social cutbacks. The ﬂags of the major
German unions were blowing in the wind. One word was omnipresent: The crisis! In relatively prosperous Munich, however,
crisis seemed to be something mostly connected with far away
places: Greece, the US, Spain...
Yet with the day-labourers a group of people took part in the
demonstration whose situation was critical indeed. About 80
men and two women - none of them had been represented here
in the last years, together with 15 members of the Initiative,
joined in with several banners showing their demands, two
drums and the banner above. We were certainly the loudest and
– as I do believe – the most sincere group in this annual march
for better labour conditions and social justice. Shouting the slogans “We want to work!”, “Long live international solidarity” and
“We want respect and rights!” we certainly out-cried the mayor
of Munich who held a speech at the ﬁnal rally.
After this ﬁrst, quite successful and inspiring collaborative
action of the day-labourers and the members of the Initiative,
more and more activities evolved in the course of the next
months. A regular German course was arranged; once a week,
student volunteers now teach basic vocabulary according to the
day-labourers’ demands. Moreover, members of the Initiative
accompanied claimants to municipal offices, hospitals, etc.
“When the claimants went alone, they were refused right away in
most of the cases, when someone accompanied them, they
mostly were successful”, explained a member of the Initiative.
They also met for discussions on topics like housing, discrimination, bureaucracy and went to sit in for their demands at
municipal political debates.
Furthermore, collaboration with the union ver.di’s new
oﬃce for (un)documented migrant workers evolved and Hristo
and his nephew became the ﬁrst Bulgarian day-labourer members of ver.di, which is now providing their lawyer. Currently,
about 250 Bulgarian citizens of Munich have joined – most of
them had taken part in the Mayday demonstration. One of the
originators of the new oﬃce expressed her opinion on the reasons for exploitation: The transitional arrangement for new EUcountries, which restricts the new EU-citizens’ right to work in
the EU, aims to combat wage dumping – “but in fact, it achieves
the opposite and creates an informal market. About ninety per
cent have their wages withheld!” Moreover, lawmakers have laid
thorns on the path to a secure employment relationship: Once
you have found a job as new EU-citizen in Germany, you and
your employer have to ﬁll out complicated forms that are only
available in German, hand them in at the employment oﬃce and

54 | F L E X I - I N - S E C U R I T Y

wait four weeks during which the employment oﬃce checks if
there are any Germans or EU citizens of the old member states
willing to do the job. Alternatively, you can be self-employed –
but this is full of snares

The Collaborative Workshops of Photographic
Documentation
Following up on the preparation of the Mayday demonstration, my partner Trixi, photographer and psychologist, and
I decided that we wanted to develop our interaction with the
day-labourers further with our contribution to the FLEXI-INSECURITY project. At the demonstration, we had asked Hristo,
and three of the most motivated participants – Natka, Pembe
and Yasar – if they would like to meet again with us to develop a
photographic representation of their issues in a few workshops.
Not really knowing what we wanted, as they explained later, the
four preliminarily agreed and gave us their cellphone numbers.
We began the project soon after. We met the four in the old
supermarket, but moved into a café soon, as it was too busy
there. First, the atmosphere was a bit tense, as nobody really
knew what would happen or how things would develop. But the
ice soon broke and lively discussions about their situation, experiences, aims and ways to show them to a public audience developed. We decided to combine techniques of coaching with participatory photography. Thus, we hoped to be able to support the
participants in their struggle to live a life worth living, to learn
about the most relevant and pressing issues and to express their
aims and messages publicly.
Usually coaching is used as a technique for business people
to optimize processes of problem-solving. Obviously, homelessness, discrimination, unemployment and poverty diﬀer from
the issues business people are concerned with. It was a challenge
to deal with the severity of the problems in this case and with the
language barrier. We communicated with the help of a friendly
German-Turkish interpreter. The goals of the four were deﬁned
very easily: a home, a job, health insurance, living together with
their families, living independently, and an end to discrimination. The diﬃcult part was to develop individual strategies for
reaching their goals. How can you reach a goal when the steps
that lead there are blocked by social deprivation, bureaucracy
and discrimination? This asks for strong creativity, conﬁdence
and endurance. All of them have been struggling for a living for
their whole life – working in factories, travelling far to ﬁnd jobs,
learning how to survive on the streets. How could our collaboration develop further potentialities without falling into paternalism or platitudes?
It turned out that in addition to our conversations about the
upcoming issues and collective visits of municipal oﬃces, we
were able to make only rather symbolic action that nonetheless
showed some results. First, we formulated sentences that would
describe the individual’s most important messages or aims.
Then, we made speech bubbles out of cardboard, black paint and
sticks so we could go out on the street to take expressive pictures. This developed into a public performance drawing the
attention of many people passing by and local residents.

The four and their messages
“I wanna live an independent life!” ...
...answered Natka to my question concerning what her goals had

Ë Pembe at the
employment oﬃce
ËË Day labourers
at the MayDay
demonstration

È Pembe and Savas at Workshop

È Selahattin demonstrates

been when she had moved to Munich. Her home town Pazardjik
had nothing to oﬀer her any more, especially after the crisis. In
autumn 2009, she and her best friend Pembe decided to follow
some of their friends and took the 24-hour bus to Munich.
Migration was easier now, as Bulgaria had joined the EU in 2007.
“That was a big adventure! We two women sat in the bus and we
were so excited!”
Natka’s determination and joy about the step of leaving
Pazardijk to look for a better life was relieving to hear, as it followed on her account of the hardships of her every day life in
Munich. She did not have a place to stay, she was homeless. Her
hunt for jobs was mostly unsuccessful. Without a private place to
rest or any change to at least buy a coﬀee and sit down in an
establishment, she lived on the streets. When she was not invited
to stay at friends’ places, she was forced to ﬁnd someplace to
sleep on the street or at the railway station.
Like many of her friends, she spent most of her time in the

neighbourhood close to Munich Central Station. Here, they
leaned against walls, chatted and waited for employers to pick
them up for a few hours, a day’s or a couple of days’ work
“I want to work! Why can’t I get papers?” ...
...was the slogan Pembe chose for herself. Especially after her
accident two months ago, she does not feel able to struggle any
more without social safety and health insurance. She had been
hit by a car, brought to a hospital and received ﬁrst aid and a
basic examination. But then, she was asked to pay. As she was
not able to do so, she was sent away. She still has diﬃculties
breathing and pains in her shoulder, however, the medical
services for homeless and undocumented people refused to do
more than a superficial examination. For her, employment
would mean health insurance. It would mean a room with a
comfortable bed to sleep in and the chance to get away from life
on the streets. She had already thought herself close; just a few
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days before we met, she had met the owner of a small cleaning
company who would have employed her if she could start
immediately. But she could not; due to the mentioned
bureaucratic restrictions, she would have to wait at least four
weeks for her work permit – and even then might not have
gotten it at all.
However, when I asked her if she was frightened living in
Munich under the present conditions, she answered:
“Frightened? No, I have never been frightened in Munich! So
many friends are here and we support each other.” She spends
her days with her neighbours from Pazarjik. She is almost inseparable from Natka. They have been friends since their childhood.
Along with other names of their beloved ones, they have tattooed
each other’s names on their arms. Together, they are standing
up for their rights. “We were the only women in our group at the
demonstration!” she reminded me proudly.
“We live here, they live over there. Their roads are paved,
ours are dusty.”...
...Yasar told me his message standing on the invisible border
between a Bulgarian and a Turkish-Bulgarian neighbourhood in
Pazarjik. The chance to take a trip to Bulgaria had come up for
me when Yasar had invited me to his home town before he left
Munich. Life on the streets had made him ill and his current
employer had withheld his wages. I took the invitation and
stayed at their house in Pazarjik for a few days. It was an
opportunity to learn more about this town, from where Hristo,
Natka and Pembe also come, and about the situation of the
Turkish minority in Bulgaria.
Pazarjik is a town of 75,000 inhabitants. In the province of
Pazarijk, about 6.6 per cent of the population belong to the
Turkish minority. After the Roma, Turks appear in statistics as
the second biggest national minority. Their marginalization has
historical roots. In the Communist era they were subjected to a
policy of assimilation. In June 1984, the Zhivkov government
adopted a policy that aimed to re-name all Turkish with Slavic
names, to ban the wearing of distinctive Turkish clothing, to forbid the use of the Turkish language and to close down mosques.
Yasar’s oﬃcial name had been changed to Angel. However, his
accounts of communist times were not all bad. “Zhivkov at least
built housing for us!” he said, pointing at a concrete skeleton
between shabby apartment blocks in a dusty neighbourhood on
the outskirts of Pazarjik. “In 1989, they stopped constructions
and left this site to rot”.
His home is in a settlement of self-built houses right next to
the apartment block. He shares the house with his wife, his three
sons and their wives. Each couple has a room. Although only the
youngest son has a child, it is very cramped already. There is no
kitchen, no bathroom – but the four rooms are little jewels, decorated with ﬁne wallpaper, paraphernalia and well-sized TVs.
Yasar has paved the stairs to the rooms on the ﬁrst ﬂoor with
marble (or something similar) and cast columns in decorative
shapes. This speaks of the modest wealth they brought from
abroad and Yasar is proud of his craftsmanship. They cook in the
yard; there is no shower and no warm water. But at least they
have water and electricity. A few hundred meters further, the
huts are much less stable and lack even these basic necessities.
During Zhivkov’s times, Yasar had a job in a local factory.
After 1989, those factories were shut down one after another, the
last ones with Bulgaria’s introduction into the EU. Yasar does not
believe that any eﬀort is made by the state of Bulgaria or the EU
to improve the situation of minorities in Bulgaria nowadays.
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With the EU, at least, free movement was introduced. Even more
workers than before go to earn their families’ living in EU countries: Spain, the Netherlands, France, Austria, Germany....
“I am a human being, am I not?” ...
...is Hristo’s message to the imagined spectators. He can no
longer stand the everyday discrimination that has haunted him
his whole lifetime. “In Bulgaria, we are treated as second class
citizens. In Munich, it isn’t much better”. On the streets, he says,
he is treated without respect. Policemen ask him to leave no
matter where he is. When he asks where he is supposed to go,
they slightly wave their hand as if to indicate: “Anywhere, just
keep moving.” However, it is not only the police that disrespect
him. The well-thought-of owner – once called the “mayor of the
quarter” by the Turkish newspaper Hürriyet – of a hotel on the
street where the day-labourers used to wait for jobs, was recently
cited by a major German daily as saying “These people are
nothing, I call the police, remove them, all are dirty, but the
police say you cannot send them away to their home country;
Bulgaria is in the EU, unfortunately”.
In addition to this daily discrimination, it is almost impossible to find affordable rooms to rent in Munich. Prices are
shocking: A dormitory charged 1,200 Euro for a room measuring
16 square meters and shared by five day-labourers. Hristo
showed us the place he had slept for several weeks; it was a well
at the side of a busy road, with barely a roof overhead. “Document
this! Show it to the whole world!” he insisted.

Taking the messages to the street
Pembe, Natka and Hristo – Yasar had left to Pazarjik before
we started our photographic work – together with Trixi chose
places and situations for their photo shoot with their speech
bubbles. Hristo chose the place where he used to sleep. Both
Natka and Pembe positioned themselves at the junction where
they often waited for work. These activities always had the air of
something disreputable and secret about them. Day-labourers
would try to hide away and avoid the attention of their fellow
citizens, who would often not know why they were hanging
around there and would suspect something disrespectful. Local
café and shop owners would rail and chase them oﬀ. But now,
Pembe, Natka and Hristo held the signs “I want to work! Why
don’t I get papers?”; “I am a human being, am I not?” and “I wanna
live an independent life!”, accompanied by a photographer. My
impression was that this happening startled the hidden communication process between the participants of this everyday
scene and brought their issue to public perception. Their selfesteem was raised: “Finally I am treated with respect as human
being,” said Pembe.

Epilogue
After a member of the Initiative confronted him publicly
with his statement and he had a face-to-face conversation with
a day-labourer, even the hotel owner respects the day-labourers
now. He invited them for fast-breaking during Ramadan and
promoted their demands – especially their demand for a room
and meeting place. His main interest in doing so might still be to
“keep the streets clean”. But he positions himself now in collaboration with the day-labourers and less with the police whom he
urged to chase all Bulgarians away just some months ago.
*Migrants’ nicknames

È Bureaucracy is a jungle

Í Natka: “I came to Munich to live an independent life!“

Ë Natka ﬁnds
a rest in the
“initative’s” open
space
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Alla, Olivier, Pant Liladhar, Orlando –
the stories of four migrants in Brussels
| Text: : Massimo Bortolini | Photo: Claire Allard |

Alla, Olivier and Pant Liladhar have lived through the hardships
of being unsuccessful asylum seekers who tried to ﬁnd a path for
staying in Belgium legally. Today, all four of them have
permanent residency; however, they still vividly remember what
it is like to start alone and from nothing in a foreign country.
Their personal accounts capture the diﬃcult life of a migrant.

Why them?
The population of Brussels is more diverse and colourful
than the population of most other European cities and has been
so for several generations already. As such, for the population
with an immigrant background, it was often the parents or
grandparents who came as migrants. Having already integrated
in the previous generations, the migrant background of the second and third generation is not discernable from oﬃcial statistics and they enjoy the same social and political rights as any
other Belgian citizen. Even so, though they do face some speciﬁc problems in the labour market.
Whereas the diverse face of Brussels is dominated by the
members of older migration waves, the city also continues to
attract new migrants, who often start their life in the city without
legal status. We chose to tell the stories of four individuals with
this more recent immigration status. Alla, Olivier, Pant Liladhar,
and Orlando have been in Belgium for quite a time. Today, all of
them have legal residency status. Having gone through the
experience of being new-comers, who gradually built up their
new existence in a new country, we followed these four people
to capture the essence of living the life of a migrant. They tell us
how migration has changed them, what migration enabled them
to do, and what it has destroyed.
We chose people with similar careers from diﬀerent backgrounds. Three men and one woman. They come from Chad,
Nepal, the Ukraine, Cuba respectively, or on a larger scale: Africa,
Asia, Europe and Central America. They came alone or with fam-
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ily. Some chose the country, some did not. Some knew they were
coming, some did not.
What all four have in common is that they had to organize a
totally new life; ﬁnd a home, a job. Furthermore, after more than
ten years, they all have chosen to stay and live in Belgium. They
hope to continue to do well, despite hard working conditions
and the sometimes chaotic conditions of life.

Alla
My name is Alla. I was born in the Ukraine. Our whole family, my husband and me and our two boys, left. We ﬁrst went to
Armenia for ﬁve years and then to Belgium. My husband, who is
Kurdish-Armenian, made the decision to leave. The children
supported the decision and I followed. However, I did not want
to leave; I do not like big changes. I was a little afraid, likely due
to my family’s history. My grandfather was deported by the
Soviet regime, as an enemy of the people; it is part of the accursed history of our family.
In the Ukraine, people do not like foreigners. Because of
his appearance, they were racist towards my husband; treating
him, in their words, as a “dirty black”. We left because of the general atmosphere of corruption, especially among the police.
First, we lived in Armenia. It was not easy for me because I was
diﬀerent from everyone else. They laughed at me for my appearance and for my culture. My children suﬀered as well. We lived
in Armenia for 5 years. We arrived in Belgium, in Brussels, in
1999 on August, 19th.

È Orlando

We went and asked for political asylum. I do not want
to talk about that.
We knew about the existence of Belgium from school. But
the decision was to go to Europe, not speciﬁcally to Belgium. We
arrived here with the help of my husband’s Kurdish friends. His
friend told us: “You will see that we can live freely in Europe, in
Belgium”. We travelled by train, bus and car. We knew of Belgium,
but knew nothing about it. But my husband had friends there.
We arrived just before the regularization of 1999. We missed
our chance, trusting the lawyer who handled our application for
asylum, who claimed that we had no chance to qualify. When we
realised that we could have beneﬁted, it was already too late. It
was a shock for all of us.
We arrived with the help of a friend of a family member of
my husband, who told us to go to the Foreign Oﬃce as a family.
We told them our story. We received a document with the dates
for our next appointments and received temporary residency,
the orange card, for three months. The Centre of Public Welfare
(CPAS) provided for us and we found a home quickly, paying the
rent with money from the CPAS. A new life was beginning.
The most important thing at that time was to ﬁnd a school
for our children. Being Ukrainians, Kurds, and Armenians, my
children have experienced diﬃcult times in the Ukraine and
Armenia. However, in Brussels, our two sons quickly realized
that something was diﬀerent; they were treated like other children and as equals. They were told: You are students, nothing
more, nothing less. They were suspicious at ﬁrst, but they saw

that their teachers were sincere. They have fond memories of
that period.
Their welcome was excellent, but the level of the teaching
was very low. I never saw my kids do any homework. It was completely diﬀerent than in the Ukraine; there were no textbooks and
everything was on photocopied sheets. In the Ukraine, all schools
are on an equal level; therefore, we expected that in Brussels it
would be the same. Only later did I realize that schools in Brussels
can have very diﬀerent levels. My older son went to the same
school for two years, my younger son, for three. It was when we
were in contact with an organization for tutoring that we learned
it was possible to change schools, which in the Ukraine is not.
At this point we no longer had legal status. A year and a half
after our arrival, after our request for asylum, after refusal, an
appeal, and a ﬁnal refusal, we received the order to leave the territory. We had no resources then. We started looking for work
because we had no more social support. My French was good as
well as my children’s; however, my husband, who took courses
in Dutch, could not speak French.
I’ve always been active. I worked as an accountant. After two
weeks of staying in Belgium, I enrolled in French classes in two
diﬀerent schools in order to ﬁll my days. My husband was helping some friends in exchange for some food.

Contacts
We had very little contact with people from the Ukraine. I
was scared. For example, I used other people’s addresses to
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receive letters. My husband sometimes called people in Armenia,
but at this time there were limited technological possibilities. It
was not the way it is today.
I kept the document ordering us to leave the country for
three days on me without telling my family. I pretended all was
well. But they noticed that I did not look normal. I had to tell
them so that the children would not worry. I knew they could go
to school until they turned 18, even if they continued to be illegal
in the country; that’s unthinkable in the Ukraine.
I started looking for little jobs in household assistance to
families. In the beginning, these were Kurdish and Turkish families, but I passed the message on to other students and friends.
It was hard; for example, once I had to wash a carpet with only
slightly diluted bleach after which my hands bled. All that for
only €5. Then I started working for Belgian families. The ﬁrst was
a family of doctors. I took care of the household and sometimes
the children. During an argument between the couple, I oﬀered
my opinion. I was insulted and ﬁred immediately without getting paid for the last days I worked.
My husband worked here and there. Sometimes he was paid.
And sometimes, he received an old computer or a radio, which
often did not work or not for long... Simple as that. Sometimes
the salary negotiated for a certain number of hours did not
match the amount of work because the employer would extend
the working time without compensation. It was like working for
€2 or €3 per hour. But we had no choice if we wanted to eat.
My kids were volunteering and helping distribute meals to
the homeless. For them, their situation was not so bad because,
in comparison, these people were much worse oﬀ than they ere.
They also got small paint jobs, they helped their father to carry
cement bags, etc. They were 15 and 16 years old.
Changing schools was not easy. I remember a manager
who asked me in a disdainful manner what strange documents
I had. Despite the fact that the opportunity for education was
open to everyone, including illegal immigrant children, some
schools refuse to enrol our children. In the end, they were
enrolled in a technical school. After a year, they changed
again. One went to a school specializing in computers. The
other one went to a more general school. There he was called a
son of an alcoholic, lazy... He was often tired in class, as after
school he was worked with his father, but to the teachers it was
clearly because of alcohol. They thought that he was just like
many people in the East... He wanted to leave; fortunately, we
found another school with the help of teachers from the first
school.

Control
We have never had problems with the police. The only time
I had a problem was when I helped a friend. I had accompanied
him to the city hall to serve as an interpreter. The counter lady
asked me who I was and to provide my papers. She was very
insistent but I managed to talk myself out of the situation. My
children were checked in the subway. Without papers, they were
taken to the police station. We argued that we had applied for
legalization, although the argument could not have stopped
them from expelling us.
During the revolution in the Ukraine, I thought that we
could return. I thought that with the diﬃculties we were experiencing in Brussels it could be better. But I also thought about the
freedom we have in Belgium; going out, even later, without risking anything. It’s very signiﬁcant.
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Uncertainty
How do we live with the uncertainty? We thought that the
asylum request would take between 1 to 3 years. We thought that
we would manage, that we would end up having papers. But the
years passed, the diﬃculties increased, the obstacles multiplied
because of the lack of documentation. I continued to volunteer
as an interpreter. I saw this as a way to accumulate experience
and knowledge. Our children were sometimes discouraged by
this uncertainty and the potential diﬃculties. They were afraid
of being expelled. To cope with this uncertainty it was important
to have things to do during the days.

Interpreting
After a year, I understood French well enough. I was talking
with my neighbours. When I was sick, I went to see a doctor. She
was very empathetic. She told me that I spoke well. This gave me
conﬁdence. We stayed in touch. One day she asked me to help
patients from Russia and the Ukraine. Then, a person I knew
from the French courses asked me to help her in contacting a
social service. The social worker advised me to do social work as
an interpreter. He advised me to go to “Bruxelles Accueil”. I
worked as a volunteer interpreter and translator. They gave me a
lot of medical documents to translate. I continued to improve
my French. I continued to do cleaning work and attending
French classes. Through contacts with Medecins du Monde, I
was asked to volunteer.
It was via “Bruxelles Accueil” that I got in contact with CIRÉ
(Initiative and Coordination for and with Refugees and
Immigrants). They were getting too many requests and so I
started to work for CIRÉ. I wanted to study: maybe to be a caregiver, a social auxiliary, or something similar. But it was not
possible without any documentation. It was also not possible for
our children, as it is virtually impossible for an undocumented
person to graduate after turning 18. I was really discouraged.
A psychologist I worked with advised me to do training in
intercultural mediation. I registered, although I had no papers. I
did various training courses, including one at Petit-Château, a
centre for asylum seekers. The following year, I did one at CIRÉ.
What a great opportunity! After the training, I asked if there were
any job opportunities, but ones that did not require papers... New
discouragement followed. That was in 2008... The various contacts I had made it possible to obtain letters of support to add to
our dossier of legalization. It had been a very long time. My husband continued working in construction, my eldest son in both
construction and catering; however, both were working in the
black market. I longed for my previous status of accountant and
team leader, the status of volunteer did not satisfy me.

And at the end...
On February 2, 2010, we received the announcement of our
regularization. The wait had lasted 6 years. It was hard. The next
step will be to obtain Belgian citizenship. I do not know if we will
return to the Ukraine one day. The children have bad memories
of it; they do not see themselves returning there.
I am happy to work oﬃcially. Now we have the opportunity
to travel, but we need the time oﬀ work... My husband is looking
for work. He is registered as unemployed, but he is 53 years old...
I do not know if he will ﬁnd something... oﬃcial.
With the papers, our situation is stable. Our work as well.

ÈÏ Alla

ËÏ Pant Liladhar
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Most importantly, when we get up in the morning we don’t worry
about how to get food onto the table that night. But now we feel
tired; tired of all obstacles and past difficulties. It was like an
unbridled horse racing and jumping over and away from obstacles. And then one day with the papers, the barriers were gone
and no one knew how to react... it will take time to get used to it...

Olivier
My name is Olivier Ndilmbaye Ndilede. Ndilmbaye means
in the shadow of the King. Ndilede means their shadows. I’m the
son of Madeleine and Paul Wala. My name means the place where
people go to hide. I was born in Mondou, south of Chad.
I arrived in Belgium July 22, 2000. Back home, I was a militant for human rights with various associations. We intervened
in the country’s political life. As a result, some friends and I were
the target of secret services. During a protest march, we lost a
friend, Brahim Selguey. My life changed. I continued to be politically active, but I spent my time between my home and those of
my friends. I felt threatened. A friend, who lived in Belgium,
requested for a certiﬁcate of accommodation in Belgium on my
behalf. I left my country. I ﬂew to France and immediately came
to Belgium. I did not know Belgium. I arrived thanks to my
friend.
I always wanted to be open and honest. At the Immigration
Oﬃce, I submitted all the documents proving my activities, the
diﬃculties I encountered and how I had arrived in Belgium. I
was assigned to a reception centre at Saint-Trond (Flanders).
After seven months and after a second interview, they told me
that I had not come to Belgium on the terms of the Geneva
Convention and that the certiﬁcate of accommodation and the
brief passage via France made my application invalid. If I had
lied, as others do, I would have had a positive response... But I
wanted to be honest... I appealed but after three months I received
an order to leave the country. So I had to ﬁnd another way to stay.
Fortunately, I met people who helped and hosted me at the
beginning.
After two weeks, I came to Brussels. Initially, I stayed at the
South Station. Afterwards, I contacted people that some residents at the centre of Saint-Trond had suggested to me. And then
my life as illegal resident began. You spend a night in one place,
then in another, and in yet another. You look for work. You ﬁnd
work here and there; one day yes, one day no, or for a few hours.
You take it. You work for wages of sometimes €20 for a day but
you take it, to contribute to the expenses of those who host you.
First, I washed dishes, after that I worked in garbage removal...
You take what is oﬀered, you are always available.
That lasted two years. I was tired of the instability. I had
another plan. A man gave me his papers and I worked at Opel
Antwerp using his identity. He had had the same situation as me
before and so he helped me. I worked cleaning the ﬂoors from
11PM to 8AM. I left half of my wages to the man who gave me his
papers. I also rented an apartment in Antwerp with his papers.
Suddenly, I was a normal man like all those who worked at Opel
and who had papers... I had an employment contract, but it was
not in my name, it was not me... I stayed one year. I was scared,
like many undocumented people; afraid of being arrested and
deported and I asked myself, is this really worth it? But fortunately, I was never controlled by the police. Every weekend, I
went to Brussels, where I had my social network. Antwerp was
only a place to work. Eventually, the man whose identity I was
using demanded more money, knowing that I could not protest,
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so I went back to Brussels.
In Brussels, I reconnected with the people who had hosted
me on my arrival. I wanted to go back to school, but without
papers it was not possible. In the subway, I saw an advertisement
for training in the social sector. I introduced myself and I was
admitted, despite my situation. I was training two evenings a
week. The rest of the time, I continued to work when I was oﬀered
a job, such as the distribution of daily newspapers in the mailboxes. I did everything imaginable to earn money, but honestly.
At this point, I wanted to go home. I thought that it would be
better to suﬀer at home. But my father did not agree. He told me
even if you suﬀer, at least you’re alive. So I stayed. He told me one
day everything would be alright for me, it gave me courage.
I contacted the advisors of the mayor, many of my friends,
teachers, trainers, etc. asking to support my demand. They all
helped me. Despite this support, it was always diﬃcult. I thought
there must be other ways. The wait was getting really long. Why
should I suﬀer unnecessarily?
In 2006, I got married. I obtained a residency permit. There
were the usual controls when there are mixed marriages of this
type, but they saw that we remained together, that friends were
visiting us. At one point the controls stopped. At that time, I was
married, I was training and I worked when I was oﬀered a job.
In 2006, I applied to a competition organized by the African
Union. I was selected and oﬀered a ﬁve-year contract in Geneva.
So I left. I had a salary and diplomatic status so things were better. But I continued my politic activism. My contract was discontinued after that. Chad funds the African Union so it was diﬃcult
to accept that someone working there would criticize them. I
was back in Belgium in October 2007. Who knows if I’ll go back
one day?
Despite these setbacks, I continued my political activities. I
contributed to my website, Chad Hope, on human rights in Chad.
There were a few of us who contributed. We were often the target
of viruses that ruined our work. I received warnings. I have never
been directly threatened, but I know inquiries were made about
me. In 2006, my father died. I returned to Chad incognito via
Nigeria. I stayed locked up for a week. I went out only for the
burial. I knew it was not safe to be there. But I had to go; if I had
not, I would have been angry at myself my whole life.
Since then, things have changed in Chad. The beginnings
of democracy are at work. The president has realized that many
things have to be done. It made me change my point of view. I
buried the hatchet. The government ﬁnally contacted me, via the
Secretary General of the party. We set up a party oﬃce of which I
am the representative in Belgium. The elections will be held in
December. With the help of others, I’m contacting Belgian compatriots to raise awareness of the elections. Today, I could go to
Chad without any problems, I think.
Back in Belgium, I could live on the savings made during my
time in Geneva. In 2008, I got divorced. I worked at Flight Care,
cleaning airplanes between ﬂights. I did not like the work. I was
going to work upset. I was seriously considering that I would not
stay in Belgium. After the year spent working in Geneva and
coming back to this situation again... Belgium does not give
opportunities for people to channel their talents. It’s a shame.
Besides, we are also subject to discrimination. I say this with a
heavy heart, but I experienced it several times. There is always a
way to be discrete or polite about the rejection, but the result is
the same; you are black and you cannot have the contract. So I
decided to train in Human Resources Management thinking that
it would easier to ﬁnd a job. I hope it will be enough.

So I decided to stay. I tell myself that I was not able to make
myself understood or that I was simply not understood. There
are rules and if you do not follow these rules, case closed. I told
myself that I had to go into the same straitjacket that everyone
else had to. I always wanted to study Law, but at my age it is too
late... However, I did take the Master’s program in Law for three
years, in the evenings. I have a new companion. So, I have found
some stability, but I’m still looking for work. If anyone who reads
this is interested, they can contact me.
I would like to conclude by speaking about Belgium.
Belgium thinks that its policy towards immigrants is ﬂexible. I
say that in its approach it lacks humanity towards foreigners,
particularly asylum seekers. I feel that Belgium accepts people
who lie, who say what Belgium wants to hear. I came here to tell
the truth. Nobody listens to me. I was rejected. They let me suﬀer.
They have ruined my life. When I arrived, my dream was to go to
university and study. Belgium disabled me. She abused me psychologically. But hey, I do not cry over my fate. I’m not one who
gives up.

Pant Liladhar
I arrived in Belgium in 2001. In Nepal, there was a conﬂict
between the government and the people. The King of Nepal
reigned as a despot. Due to my political activities in opposition
to this regime, I had trouble with the authorities. That’s why I left
Nepal.
I was teacher of mathematics while also being actively
involved in politics. I had no plans or preparations should something go wrong. When I was made aware of my dangerous situation, I decided to go quickly. I travelled to India. Very simply,
there are no real border controls between the two countries. I
stayed two months in India. I knew some people there who
helped me.
After two months I left India for Europe. I arrived via a
smuggler, who advised me where to go. I was not familiar with
Belgium ahead of time. Belgium was a chance for me to get away.
Only upon arrival, I was I told I was in Belgium. I did not speak
French, just a little bit of English.

Débrouille
When you have a problem, you seek a solution. The ﬁrst
night in Brussels, I did not sleep. I arrived at night and waited
near the Immigration Oﬃce. In the morning when I entered,
there were many people like me, coming to seek asylum. I felt
good because I told myself that if there were so many people, it
meant there was a greater possibility of being helped.
I was interviewed that day with an interpreter present. They
told me to go to the centre for asylum seekers at Boiseigneur
Isaac. They gave me enough to buy a train ticket, but it was very
diﬃcult to communicate. I immediately realized I should learn
to speak the language, otherwise things would not be easy, I
would get nothing done, and I would not be able to say anything.
At the centre, there were French classes twice a week. I decided
to teach myself independently as well; I was very motivated. I
spent the money I received from the Centre of Public Welfare
(CPAS), about 2,000 BF (€50), to buy dictionaries, which helped
me to learn French.
I stayed seven months at the centre. I received a positive
response on the admissibility of my request and received a residency permit for three months, the so- called orange card, which

gave access to a C permit (work). Once I received these documents, I came to Brussels. I knew some Nepalese people living in
Brussels, so I came to visit them and ﬁnd housing. I found a
home in Anderlecht. With the money provided by CPAS I could
pay the rent.
I started working part-time in a restaurant that served
French cuisine. My temporary license was extended. Then, after
14 months, I received a negative response concerning my
request for asylum. They wanted me to provide evidence of what
I claimed... but I had lived in the countryside, there was no electricity there, so there is no information on the internet (they ﬁnd
evidence only through the internet). In addition, there is a
department of the Oﬃce des Etrangers (Alien Oﬃce), which surveys the countries of origin of applicants, but they met only with
oﬃcials of these countries, who, of course, do not give negative
information. In 2004, Amnesty International denounced the
report on Nepal and issued another, which reported a more
accurate picture of the situation.
Despite receiving a negative response to my request, my
boss wanted me to continue my job, with or without papers; he
claimed to not be concerned because I was the right person for
the job. So I continued to work; my status was oﬃcially declared,
but I did not have papers. Work helped improve my French and I
kept getting better. I attended courses at Convivial, an association, where I started volunteering because I found that the association was doing good work. I handled the inventory of oﬃce
supplies. I did not know any names of the supplies (pencils, pens,
paper, etc.), but I learned through this work.
In 2004, the State Council warned me that my request had
been denied. The CPAS thus ceased helping me. I discussed my
situation with the Oﬃce for Public Welfare. They continued to
give me ﬁnancial aid because I had a social volunteer activity.
Besides that, I continued to work in the restaurant.

Social implication
It continued like that until 2007. That’s when I started to be
much more active in the movement helping undocumented
migrants. Actually, I had been active since 2004 but from 2007, I
can really talk about ﬁghting for our cause. I coordinated the
community of undocumented Nepalese people in this movement.
I started the ﬁght following the discovery of the history of
immigration in Belgium and the struggles for similar causes in
other communities to get more rights, including the hunger
strike. Our eﬀorts have led to legislative changes. This is the
starting point of my commitment because I saw that one could
achieve something by mobilizing and bringing the issue to public awareness.
I went several times to the Oﬃce of the Minister of Interior
to address the situation in Nepal and inform them about the situation of Nepalese people in Belgium. Belgium sells weapons to
the Nepalese government... We lobbied against this. Our association of Nepalese in Belgium brings together many of the Nepalese
in Belgium. Furthermore, our cause had the support and help of
many Belgian people as well.

Family
It has been a long time since I have had any contact with my
family. I’m alone for nine years now, without family, without
seeing them. This experience has marked my life. Of course, we
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sometimes talked on the phone, but initially it was complicated;
there were not the facilities there are nowadays. My wife and my
two children were alone for 9 years. It’s unimaginable. Here, after
a week away from home, people tell each other: “Come back !!”.
But for us, for asylum seekers, this is life... We must wait. I cannot
go back after 4, 5 years here alone. My family is still waiting. If
there were no problems in Nepal and I returned, I would start a
new life from scratch, I lost everything... But it is not possible.
That’s why I want to stay here. We are victims. We did not choose
to leave, we had to. When you are lost and have found a path, it’s
hard to go back. So, I thought about it and decided that my life is
here. It’s also the reason for my struggle. Now I am regularized.

Involvement II
Last year there was a hunger strike in Ixelles, which lasted
87 days. I was the intermediary between the hunger strikers and
the government during the negotiations. After 87 days, we got
the orange card, a temporary permit, on the condition that we
would ﬁnd work. This was the result of the negotiation. I found a
full time job in a shop and got a B license, with a residency permit for one year. Based on the circumstances of 2009, I have
been regularized for 1 month now (August 2010). This is another
important step in my life.

Daily life
I felt welcomed in Belgium; ok, not by everybody, but overall yes. There are many diﬀerent backgrounds and cultures, it is
not always simple. I think some foreigners want to remain as
they are. Not me. I think the Belgians have a big heart. I felt
respected. I do respect them. The greatest diﬃculties I have had
was with the administration. The administrative procedures are
complicated, not simple to tease out and understand.
Nepal is very important to me. I want people to know about
it. It is a mosaic of cultures and languages. In Belgium, it is
important to gather all these components and show the Belgians
how it works in Nepal. And we want to learn the culture of
Belgium. There are 40 associations of Nepal in Belgium. The
association where I am active tries to coordinate these diﬀerent
associations. Nepal’s problems are political; they are not related
to ethnic diﬀerences.

Future
I would love to continue my work for social integration. I
will never forget the issues faced by undocumented people, but
I think my next cause should be integration, especially with the
Association of Nepalese in Belgium. And besides that, I continue
to work for a living.
For a month now, my situation has been quite diﬀerent. Last
year, thanks to my residency permit of one year, I went to see my
family. I will return in October 2010. After 10 years, I have been
forgotten and am unknown to the authorities. And the situation
has changed too, I probably do not risk as much. I introduced a
request for family reuniﬁcation. My son, age 23, is in Australia at
university. My daughter, age 25, is in India and has completed
her university studies. My wife is left alone... What has she gone
through in order to survive? I do not want to think about that...
One day I will write my story... I ﬁlled notebooks with what
happened to me since I came to Belgium. If I sum up my life, I
would say: I had something, I lost something and I have not found
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something... We will see shortly... When my wife arrives, it will be
a new life. It’s time to continue and ﬁnish writing this story.

Orlando
My name is Orlando Rodriguez, but as evidence of my integration in Belgium, I added ‘van de’, so I became Orlando van de
Rogriguez. I was born in Havana, more than ﬁfty years ago.
My life there? That of a young man who lives in an embargoed country under economic siege for years. I’m basically
someone positive and optimistic. I learned to push the rules and
limits, nothing really serious, but you quickly fall into illegality
under these conditions. Yet, if you can manage well, the police is
more complicit than enemy. My father was a bodyguard of Che
Guevara. They had an eye on me, but I was pretty free anyway. I
had one foot in a diﬀerent world.
My life was ﬁlled with parties. It was nightlife, dancing, partying, women and music. The music, always music. I organized
things in a way to manage living well. I sold products that are not
easy to get; for example, cigars. Obviously, as I said, they keep
watch on you; they see that you have economic resources, even
though you do not work much. So, they come to see you, they
suggest you just share a little and they will leave you in peace.
I’ve never been afraid. I have never gave in, never surrendered,
but at the end it’s tiring.
At some point, Cuba opened to tourism. Business was better. And then there were the women. Some have made it a way of
life. They charmed tourists and used their ﬁnancial resources. I
never participated in it. Of course, frequenting bars and pubs at
night, I met women, but I never wanted to live like that. The
women, that was for fun, not to make life better. It was not always
easy, but I liked that life. But, over time, like many Cubans, I
wanted to leave the island. I knew that I would leave someday. I
knew my life would continue elsewhere.
I met a woman. We fell in love. She was Dutch, she lived in
Belgium. We organized my departure. When it happened, I had
the feeling that it was all okay and that it was what had to happen. Inside, I knew I would leave Cuba one day. We got married.
We lived together. Unfortunately, my wife died fairly soon after.
How dramatic! She died on my birthday... Each year it is a special
day. I have been in Belgium for ﬁfteen years and this event marks
my life. Her family and I stayed very close. I was adopted in a
way. They helped me a lot, but I want to support myself. I know
that if someday I need them they will be there.
I never wanted to have the typical life of migrants. I knew
Cubans here and in Paris, some of whom I knew from Havana,
but I did not get involved in the community life here in Belgium,
ﬁnding it falsely friendly. It is a resource, nothing more. Similarly,
I would not go into the networks of small jobs. Obviously, I had a
residency permit, but that does not necessarily mean that your
situation is better; when you are newly arrived in a country,
when you do not know the language, when you do not know the
country, you have the same diﬃculties as everyone else. So I
thought that if I had to suﬀer, I might as well be doing what I
loved: sculpture.
I spent a lot of time collecting items for my sculptures.
Meanwhile, I had acquired a van, I recovered metal, which I sold,
and at the same time, I gathered what I used to sculpt. Sculpture
is my passion. And music too. I entered quickly into the world of
music. I met people who introduced me to a community of roadies. For over ten years I have travelled the road with artists and

ÈÏ Olivier

Ë Orlando

going to festivals. It’s a pretty small world. We know almost everyone. I have very good friends. I love this work. So, yes, sometimes there are quieter moments; in the winter, for example.
I think that I was born under a lucky star. I believe that I
make things happen. I live in Flanders. I did not want to depend
on anyone. In my initial contacts with local authorities, I realized
that I should learn Dutch if I wanted to get out and be accepted. I
took courses. I approached people. I was the only black man in
that community; people stared at me of course, but it did not last,
when they saw that I wanted to be friends with them, people welcomed me and they ended up not seeing me, I’m part of the
landscape now.
One day, in my travels I saw an abandoned farm. I entered
the yard and I told myself that I’d like to live in a place like this.
Time passed. I was working. I carved. I exhibited some of my
works with other artists. I met a man very interested in my work.
We met again. He wanted to help me, but he did not know how. I
told him I was looking for a home. He oﬀered me a building he
owned but that was not occupied. When I saw that it was the
farm I had seen a few months earlier, I could not believe it. Since
then I live there. He rents me the house for a nominal amount
and I maintain it. My life is made up of these little nudges of fate.

But I need to push it to make it go. I could have chosen a life
where I received public assistance, and I know that some have
no other choice, but I did not want to. I wanted to keep control of
my life, to make choices, and not wait for a decision that never
happens.
Belgium is an incredible and wonderful country. Of course,
there are idiots, as there are everywhere, but it is a country where
you have lots of possibilities, where generally people leave you
in peace, and it’s up to you to prove your value. I wanted to leave
Cuba. I did not know how it would happen but I knew it would
happen one day. I wanted to see what life was like elsewhere. It
happened. No doubt that what we do, what we do not do, what
we choose, and what we put in place sometimes, without us realizing it, ends up happening. But hey, I know I got lucky and that
not everyone does.
Today, I want my mother to come visit me. We talk often via
telephone and internet. This is also why I work a lot on renovating the house, to ﬁx it up and welcome her into it. It’s been a long
time since we saw each other last. It’s time now.
(Orlando’s mother died a few weeks later. They will never
meet again)
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La dolce vita? A visit to
an “Italian village” in the Philippines
| Text: Rica Agnes Castañeda | Pictures: Jay Panelo |

The people know Mabini Batangas as “Little Italy”. The village has
become a symbol for the way migration has transformed
Philippine society and culture. For generations, ‘makapag abroad’
(being able to go abroad) has been the essence of the Filipino
dream. Consequently, migration has become central to much of
the Filipino culture. Our main question was self-evident: What
were the consequences of the economic crises on this culture
and mainly for the economy of the Philippines?

“We Filipinos see property ownership as a major achievement. It marks you as a successful person. The bigger, the better
of course”, explains Susan, who has been working in Rome, Italy,
for more than ten years and has just returned to her village of
Pulang Anahaw in Batangas, a province in Southern Luzon. The
people in the neighbouring villages know Mabini Batangas as
“Little Italy” because of the big and colourful houses, each
perched on a hill along a narrow road only ﬁt for one-way traﬃc.
Susan takes me up the hill to a wider and paved street, which goes
to a Catholic chapel. She shows me a stone marker, which informs
the reader, in elaborate words, that this road was build as a collaborative eﬀort from the village women working in Italy.
Recently this village has gained national attention, thanks to
media coverage, and has become a symbol for the way migration
has transformed Philippine society and culture. For generations,
‘makapag abroad’ (being able to go abroad) has been the essence
of the Filipino dream. Encouraged by the state, which depends
ﬁnancially on the stream of money from the Diaspora, many
young people prepare themselves systematically for a career
abroad. In a background interview conducted prior to my visit of
Mabini Batangas, Ms. Maybelle Gorospe, Director of Planning at
the Philippine Overseas Employment Agency (POEA) describes
the consequences in this way: “Migration has become a part of
our culture; a culture of migration.”
What are the characteristics of this culture and what is the
driving force that has led to its emergence? Is it the lure of the
unknown? Or is migration driven by hard facts and stories of
hardship and frustration at home?
Written and researched in a time of global economic anxiety,
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another question was self-evident. What consequences did the
economic crisis and the resulting decrease of the demand for
migrant labour have for the migration-based economy of the
Philippines? How did the crisis aﬀect the culture of migration? Is
the global economic recession at all directly linked to this big picture and what has been the ‘coping’ mechanisms and processes
of both the migrants and the state?

The good life is imported - Migration Culture as Social
Phenomenon
Philippine migration has a long history. When reviewing
this history’s historical depth, one has to keep in mind that
Filipinos have been travelling comprehensively already in times
before the state was conceived. The ‘national heroes’ of the country with the likes of Dr. Jose Rizal, Gregorio del Pilar, Graciano
Lopez Jaena have gone to Europe to gain experiences that their
country has not been able to oﬀer under Spanish colonial rule.
Although Philippine textbooks would give emphasis on these
great men ‘educating’ themselves perhaps to romanticize their
greatness, nevertheless they had to earn a living through their
‘day-jobs’ as copy writers, news editors, doctors, freelance writers
in order to keep up with life overseas. There was even a long running anecdote of ‘Enrique’ — the native, whom the Spaniards
brought with them in their initial discovery of the islands, being
identiﬁed as the ‘ﬁrst Filipino to travel across the globe’. He was
never heard of, afterwards. Thus, this anecdote would end: ‘he
migrated to Spain’.
Mass migration began as early as the early 1900s, particu-

Advertisement — for children
the best only. In reality however
many Filipino children are left
with their grandparents while
their parents work abroad.

larly to the United States. Since 1898 till World War II, as an
American colony, the Philippine Republic exported labourers
ﬁrst to pineapple plantations in Hawaii and California and later
also to processing plants in Washington and Alaska. Philippine
post-war history can be, from the point of view of migration,
divided in several phases. The 1960s were a period of deployment
of professional workers, who went mostly to Northern America
and some European countries, while the exporting of contract
workers (OCWs, or Overseas Contract Workers) began a decade
later under then-Marcos government’s newly-established Labour
Export Policy (LEP). Popular destinations for this type of employment include the Middle East for Filipino men to work in the construction industry, and affluent Asian countries for Filipina
women, who work mostly as domestic workers or entertainers.
The presence of a large Diaspora, limited opportunities at
home and the active support of migration by the state, turned
migration into something increasingly popular. In a 2003 nationwide survey conducted among primary school students from 10
to 12 years of age, 47% of the respondents expressed their wishes
to work abroad someday . In 2004, an average of 2,500 Filipinos
left the country daily for overseas employment, a ﬁgure that only
covers deployed personnel and not counting a huge number of
the population who enter their country of destination as tourists,
some of whom may be lucky in securing a work visa after a few
weeks or months, and others who resort to overstaying their
visas.
It is possible to distinguish three types of migrants in
Philippine context: the permanent migrants, who usually migrate
because of family reuniﬁcation; the temporary labour migrants,

whose main purpose can be tied to economic motives; and the
irregular migrants, who are either undocumented (in terms of
conﬂicting purpose upon entry) or illegal. Present statistics indicate that there are more or less eight million Filipinos working
temporarily or living permanently abroad. That is 8.5% of this
year’s projected population of 94.01 million.
Migration’s impact on the culture and mentality of the
Philippines, where “overseas connections” have turned into a
status symbol, is evident in everyday life. A good illustration for
this provides the local ﬁlm production, as there has to be an ‘overseas factor’ in all ﬁlms – either directly or indirectly. It seems to
have become something like a social norm or even the measuring rod for success whether someone is able to demonstrate that
he knows - or is related to - a ‘Balikbayan’ (a permanent migrantreturnee) or an OCW (Overseas Contract Worker). The list of indicators for migration’s impact on Philippine culture is of course
much longer: There are, for example, television programmes that
make money out of milking this ‘overseas’ connection ’ Another
example are household products and commercial brands that
have been tailored to cater to these emerging needs of a new second-class household: migrant workers and their families.

Economics
Arguably the single most important constituent of the culture of migration is the stream of money from abroad. In Mabini
Batangas, our Italian village, this money has not only enabled the
construction of large houses, but also changed social structures
and norms. At the kitchen table of Lola Myra, an old lady who
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lives on the paved road close to the chapel, the enormous costs of
the recent ﬁesta are still a hot topic in the daily conversations:
“We spent more or less 2 millions of pesos (35,000 Euros), on that
ﬁesta. We had two bands, and several local artists. There were a
lot of people and some of the Balikbayans (returnees) were here”.
I ask how such high costs were shouldered by the village. The
people at the table are quick to reply: “It was from the associations. We heard there’s this big association of residents from this
barangay in Rome and then there were also individual contributions from the returnees”.
In the Philippines, permanent migrants outnumber labour
migrants by a few thousands. However, it is the latter that contribute most (together with irregular migrants) to the national
economy, contributing a signiﬁcant amount to gross national
product (GNP) through remittances. Filipino migrant workers
rank one of the highest in the world in terms of returns and
remittances and it is no secret that thanks to this ﬁnancial return,
the national economy has been kept aﬂoat over the years (13% of
Gross Domestic Product), contributing higher than Foreign
Direct Investment.
In economic theory, remittances were long seen as a mere
by-product of the migration process. The work of Odon Stark and
other economists in the 1980s and 1990s led to a change of perspective. While the individual migrant may still be seen as the
main agent in the migration discourse, these newer works stress
the presence and inﬂuence of households or larger societal units.
Performance or behaviour of individual migrants in the absorbing labor market, Stark explains, may be largely accounted for,
not just by their skill levels and endowments, but also by the preferences and constraints of their families who stayed behind.
These shifts in the theoretical discourse seem particularly well
justiﬁed in case of the family-centric Filipino culture. The importance of migrants’ concern for those left behind - parents, children and the wider family - is mirrored in many of my interviews
with returning migrants, in which I here often hear statements
like: “Isn’t this why we’re doing this — for our children?”
Questions on the motivation for migration were brought up
in a discussion with some caretakers (grandmothers, aunts) of
the ‘left-behind’ children, whom I met in another village of
Batangas: “That’s why I was telling the children to study well, so
that they’ll be like their mother!” says an elderly woman who has
been taking care of her grandchildren for six years, ever since her
daughter left for Greece to work in a hotel: “My other child, she
ﬁnished a course of medical technology, she’s intelligent. That’s
why I tell her other siblings to study well”, says Marie of her
daughter who is working as a caregiver in Rome, Italy. This form
of ‘underemployment’ is common for university graduates such
as Marie’s daughter. Positioning her daughter as an educated,
smart woman in both formal and informal interaction with others, what may seem to be pity and frustration at ﬁrst may turn out
to be pride and the ability to face reality.
Back in Mabini, the topic of the discussion in Lola Myra’s
house had switched to the pluses and minuses of migration. The
old lady beams with pride when I ask her about her children.
They are all living overseas with their respective families—two in
Italy and the other in the United States: “I didn’t want to go with
them because I’m scared to ride on airplanes”, oﬀered Lola Myra
when I asked her whether she’s been to any of those countries.” It
turns out that also the other family members in the house have
their own ‘immigrant connections’. One of the people in the
room is Nina, a young lady who is a distant relative of the family.
Like her parents, she intends to go through the same path after
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finishing her studies. “The problem with those who are left
behind is that they become very dependent. They are only waiting for the next scheduled remittance. They are very lazy”. Our
conversation is interrupted by a young man, who enters the
round with the information: “Today’s exchange rate is 58 pesos!”
“Here you see!” the girl makes her point jokingly: “That’s the only
thing they know—waiting for the exchange rates!”

Supporting Networks and Institutions
At another corner of the village is a makeshift shelter fronting a small grocer. Here the villagers sit and talk about each other’s lives and how their day went. Quietly listening to their discussion of the elders is Mira. I ask her whether she is also from
Rome. She replies no, as she has been working at a factory in
Sardinia for ﬁve years. She just came back to Mabini for a monthlong vacation: “Life is harder now in Italy, especially as the
European economy is struggling,” she contributes to the discussion. Single and in her 30’s, she is at the beginning quite reserved
in talking about how her route as a migrant. “It’s easier now, for
anyone who intends to work in Italy. There are more connections
now in terms of recruitment. And costs are relatively cheaper. It
used to be that, prior to departure, you had no idea how high the
costs were. People were commonly victimized by illegal recruiters. Now, it’s usually people whom you know, those who went
there earlier, that recruit people from our village”. Mira then narrates how, for her ﬁrst overseas stint, her family had to shell out
half a million pesos (8800 Euros) in order for her to leave for Italy.
“We were in debt for more than a year. But I’m luckier perhaps.
Our neighbour’s ﬁrst foray into working overseas was a disaster.
The family was tricked by this ex-seminarian who ran an illegal
recruitment agency. It’s a good thing he left the church. All her
money lost! They weren’t able to get him; they even ﬁled a police
report”.
While migration remains a risky and unpredictable business
that requires the luck of the individual and mercy by the receiving state, the existence of networks somewhat alleviates the risks
and unpredictability. Mira owes much to the fact that migrant
networks are stronger and more advanced now, thanks to technologies like sms-messaging and the internet. Ready information that passes through these media, it seems, create transparency and real time updates in the recruitment process. “Now, you
only need to spend around Php 100,000 (1,750 Euros, compared
to Mira’s 8,800 Euro placement fee, ﬁve years ago), as you can be
recruited directly through direct contacts in Italy. The routes
became more varied so these agencies have more competition.”
It is also through these migrant networks that a sizeable percentage of remittances are being funneled to the beneficiaries,
bypassing the formal means of sending money to the Philippines.
Informal forms of remittance are especially prevalent in Italy
with migrants seeing economic sense in sending money through
a colleague who is leaving for the Philippines soon: “The remittance centers charges are high. So instead of giving this money
to remittance centers, we can give the same amount or less to
whoever is coming home soon. Then our families will get our
padala (remittance) in Euro.”
As demonstrated by the example of Mira, most migrants
from villages like Mabini Batangas depend on the support of
various networks to master their way to places in Italy and other
developed countries. Mira’s story, like the stories of many other
migrants and their family members I was able to interview, highlighted the important role of the family as ﬁgures in the process.

ÈÈ “Education not for sale” (in Manila)
È Jeepney. This minibus is the most popular means of public transportation in the
Philippines. Jeepneys were originally made from US military jeeps.

ÈÈ “Little Italy“, Migrant Women‘s Monument
È “Little Italy“

Negotiations, such as oﬀering support by a family member to the
migrant and the cultural trait ‘utang na loob’ (indebtedness), play
part in framing the interdependent relationship that fuels the
process.
However, it is not only informal networks that help potential
migrants ﬁnd a job abroad but also Philippine state institutions.
Stahl (1986) describes the Philippine structural institutions in
international mobility as significantly developed within the
region. Having the tradition of involvement in international
labor migration and currently sending workers to more than a
hundred of countries, it has a highly sophisticated framework in
regulating and supervising these movements. The Philippine
Overseas Economic Administration (POEA) acts as a regulatory
framework of support for pre-departing contractual labour
migrants, while the Overseas Workers Welfare Administration
(OWWA) looks into reintegration and repatriation — more in
anticipation of migrant return. Both agencies are attached agencies of the Department of Labour of Employment (DOLE) and are
limited to membership. The Department of Foreign Aﬀairs (DFA)
on the other hand, aside from issuing the main travel document
(passports) and legitimizing certiﬁcation, performs diplomatic
functions, being the main government agency in a migrant’s
country of destination. While the earlier agencies are mainly for
labour migrants, this state entity deals with all citizens of the
state, permanent residents and irregular migrant workers.
Through the trade bureau of the embassy, prospective sectors are
also identiﬁed.

“We work in a way that the embassy will write a recommendation for the country they are in as a possible market for Filipino
workers. Then we (POEA) will have to look at the country situation ourselves”, explains Ms Gorospe, Director of the Planning
Branch of POEA. “There was one time that we were asked to look
into this situation somewhere because it was recommended by
the embassy in that place. We went and didn’t ﬁnd the place conducive enough for our labour migrants. While we have a corrupt
government, theirs was worse. We didn’t push through with the
recommendation.” I inform her that there has been development
on the recommendation and that there are currently Filipinas in
that particularly country, who work as domestic workers. Ms
Gorospe answers with a shrug of her shoulders. “That’s the problem. We can only act on our institutional mandate. If a migrant
decides to go on his or her accord, then there’s nothing we can do
about it”.
The receiving state on the other hand is at the other end of
the process and serves as the finalizing agent, deciding on
whether an individual satisﬁes the state requirement for entry.
From what I have gathered in my interviews in Mabini Batangas
and other places in the Philippines, this merits a diﬀerent process
altogether and is more emotionally charged than the initial decision-making. A matter of luck, as others may describe it. The
embassy of Spain and the Netherlands, for example, will entertain any form of transaction only on an appointment basis. And
in order for an appointment to be scheduled, one has to call a toll
number that charges Php 36-40 (more or less 0.50 cents Euro) per
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minute. The call initially is forwarded to a trunkline and the waiting time to be connected is very long. The relative success of getting connected (reaching a real person on the line and being able
to book the appointment) on the ﬁrst try is also slim. “I have spent
ﬁve thousand pesos (85-90 Euros) worth of mobile phone calls
already and still have no appointment”, says Corazon, a FilipinoHispanic, who was frustrated already, “appointments have to be
scheduled a month in advance, or, as schedules are already full,
even a month earlier.” Another woman, Lisa, is close to tears: “I
simply asked for a favour from my cousin, to call for an appointment. Through him I got information on the date and the time
and what I needed I bring with me. I was not given any reference
number. My God, why can’t they be a bit considerate? I am scheduled to leave next week, now they have to reschedule everything.”

Times of Crisis
Places like Mabini Batangas are the very beginning of the
global supply lines that deliver ﬂexible and cheap workers from
regions with limited economic opportunities to places of aﬄuence and economic growth. Like in thousands of other villages
across the globe, migration might be for the people of Mabini
Batangas the only realistic choice if they want to secure some
share of the global economic wealth for themselves and their
families. Obviously, it is a choice that comes with a price, as it
brings about hardships such as the long-term separation of families or the insecure life as an undocumented migrant. Such
negative aspects notwithstanding, the massive use of this choice
has transformed both the society of the village and, on a larger
scale, the Philippines. However, in view of the current global economic turmoil, one question is evident. How vulnerable is this
strategy in a period characterized by a globally shrinking demand
for labour?
Luckily, the Philippine’s domestic economy was hit less hard
by the economic crisis than other countries in Europe, the United
States and other, wealthier Asian countries. Whilst economic
growth was unimpressive already before the beginning of the
recession, the statistics show no signiﬁcant change after the crisis began. Yet how did the crisis aﬀect those Filipinos who are
working abroad? One indirect indicator for the economic crisis’
impact is results of recent surveys, which show that migration is
seen by the Filipinos as a much less attractive choice. In 2006,
30% of Filipinos expressed their desire to migrate. This number
has gone down to 20% in 2008. In the second half of 2010, not
more than 9% of the population expresses such a desire. . With no
clear signs of rapid global recovery, it seems unlikely that the
world economies will take in more foreign workers any time
soon. However, the picture becomes more complex if we look at
the crisis’ impact on various social groups and professions. While
the crisis severely limited the chances for professionals, the
impact is hardly felt in the ﬁeld of domestic work and care. Here,
demand has never gone down and supply never runs out.
Domestic work and care being among the most typical professions of Mabini Batangas’ “Italian” workers, the crisis is not really
the big topic of the villagers’ daily conversation.
However, the crisis did not, of course, spare everyone. Some
Filipinos were unable to depart on trips they had been planning
for a long time, others even had to return earlier. Ms Gorospe provides the example of a company that was recruiting nurses and
caregivers for the UK: “The agency we subcontracted was able to
fulﬁl the order. There they were, more or less a hundred health-
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care professionals bound for the UK. Some of them had had to
quit their jobs, some had to sell their properties. Then comes the
bad news, they can’t go. And now they have to wait. Imagine the
frustration and the agony. They gave up almost everything.
What’s left for them, then?” Ms Gorospe also recalls the situation
of thousands of Filipinos who feared loosing their jobs due to the
downsizing of the electronics manufacturing industry: “A few of
them were sent home, but that was just single cases. Most of them
are back in Taiwan, with diﬀerent employers.”
A particular problem is the anomaly of overproduction of
educational institutions, which specialized on the needs of foreign economies. One example for this is the nursing profession:
“Imagine every year, how many nurses graduate. Not all of them
get jobs right away. Some may even be unemployed for two years
or so,” says Professor Glenda Vargas, Dean of the College of
Nursing at the University of Santo Tomas in Manila: “The nursing
education became a milking cow for some educational institutions who just wanted to exploit this lucrative market.” Vargas
was referring to former specialized institutions that later on ventured into accommodating courses entirely diﬀerent from their
specialty, such as the nursing health sciences, as well as rampant
ﬂy-by-night nursing schools. “We, as part of the practioners and
institions in the ﬁeld, had to step in. The quality of the profession
is at stake.”
A chance conversation with a cab driver frames this perspective more directly. Bong, in his late 40’s and a family man of
four children, just recently decided to operate and drive his own
cab. He opens up about his youngest daughter’s current period of
disappointment, as she has been unemployed for two years: “At
ﬁrst we thought, with that nursing degree she will never have
diﬃculty in ﬁnding a job. Apparently, this country produces so
many nurses and it’s not that everyone in the industry is retiring
soon” he laughs at the idea. “Her elder sisters all ﬁnished with
degrees which we thought earlier, had not much of a use. But
both of them are doing well. How will we know, I am just a cab
driver (he mentions later on that he used to work as an automotive mechanic for twenty years), and their mother is just selling
goods. We had no idea this would happen when we decided to let
her enter nursing school. She’s even a board passer”. When I
asked him about working overseas, “We thought about that only
recently. I told her that perhaps her luck can be found in a diﬀerent country”.

***
At the end of my visit, Susan shows me around her house,
which features ﬁve bedrooms, a large living area, and a porch in
a landscaped garden. She looks pleased and proud of her accomplishment. Indeed, it was a nice house that she invested highly
in. Adorning the wall are pictures of her parents, her siblings and
herself when they were younger, her nephews and nieces. A picture of her younger years in Rome shows her looking very fashionable, clad in black, sitting on a stool in her room. “My bella
days”, laughs the single 40-year old. Her father passed away
before her house was built, so it is her mother who lives alone in
this big house of hers. I quickly ask her who is staying with her
mother now, to which she smiles: “me”. “So, you have returned
for good, then”, I ask. To this Susan laughs as if I was joking: “I
wouldn’t have money after a month, so I have to go back and earn
again. I only rest for a month and then go back to Rome. I will
work as long as I can. That’s how I aﬀord a big house. And a onemonth vacation”.

ËPraying to get
a chance to live
and work abroad?

Í Thousands of Filipinos leave the country day by day to work overseas

1.\ http://www.migrationinformation.org/USFocus/display.cfm?ID=364
2.\ Statistical information gathered from the Philippine Overseas Employment Administration
(POEA), 2004.
3.\ Filipinos normally call this state of overstaying as ‘TNT’, or ‘tago nang tago’ (hiding all the time).
4.\ Commission of Filipinos Overseas http://www.cfo.gov.ph/pdf/statistics/Stock%202008.pdf
5.\ Local ﬁlms that have revolved around the idea of working and living overseas has ﬁgured
prominently in cinemas since the early 2000. Films like ‘Dubai’, ‘Milan’, ‘Caregiver’ and ‘ In my Life’
and others have been successful with audiences.
6.\ There is for example a local channel which airs a lunchtime programme where most of the
studio audiences placed in front are either foreigners and overseas returnees, where personalized
greetings can be ‘bought’ through waving dollar bills to attract the show’s host.
7.\ Stahl, Charles W. International Labor Migration: A Study of the ASEAN Countries. New York :
Center for Migration Studies, 1986. p. 4
8.\ http://pulseasia.com.ph/pulseasia/story.asp?id=573
9.\ http://pulseasia.com.ph/resources/documents/Relevant%20tables_UB1007.pdf
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Georgians and their country on the way
There is hope, but no chance
(contemporary Georgian proverb)
| Text: Jan Hanzlík, Petr Šilhánek | Pictures: Petr Šilhánek |

In Georgia, a transforming country cut oﬀ from international
trade, the world economic crisis, augmented by the war in
Ossetia, hit very hard. Georgians cannot get work at home,
the doors are closed to them in Russia and there is only a ghost
of a chance of getting a visa for the EU. Desperate people do
desperate things – many Georgians set out for the West to ﬁnd
work without visas and work permits. And even though some
of their stories ended up with happy endings, their future is
insecure.

It went like this: it is dusk, a young woman is sitting behind
a cash register looking forward to going home; maybe she is
thinking about how to spend the evening and where to go to ﬁnd
the cheapest food at the market. There is no one in the shop anymore, it is almost time to close up. But then the door ﬂies open
again and two men with hoods covering their heads and knives
in their hands burst in. In that moment she would have given
them everything but luckily they just settle for the money in the
cash register. After they leave, the salesgirl collapses to the ﬂoor
and cries in shock.
The two robbers were caught a week later – with no money
somewhere on the other side of Georgia. But the girl did not care
anymore. At that moment, only one thing mattered to her. To get
out of there. To Europe. Supposedly in Europe everything is
easier. Work is plentiful and there are no robberies in broad
daylight. She must get away. And start over again.
Natalia Tzereteli (29 years old) wanted to be a journalist
since she was a child. “When I was young, I already used to sit in
front of the mirror and speak into it with a brush in my hand
instead of a microphone,” says the petite, pretty girl and as she
recollects this memory she laughs sincerely. She is careful not to
get too animated because the size of her room in a former maternity hospital in the Sololaki quarter does not allow for such
excessive gestures. A bed, a table, a chair, a wardrobe, a television, and three people ﬁll the rest of the space within these four
walls.
“I never let it go. I graduated from journalism and started to work
at a newspaper, but it was an opposition paper and as president
Saakashvili’s national party took power in 2004, it gradually lost
inﬂuence and money and ﬁnally went bankrupt. And I lost my
job.”
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To have no work is a common problem for many people in
Georgia. Even if they have work, it is not what they were educated for and they can potentially be working in a profession that
is not at all adequate to their education. Finding any kind of job
other than badly paid manual labour is practically impossible
without contacts or bribing someone and even this is scarce.
This is the reality faced by young idealists such as Irakli
Shatakeshvili, who received a top-notch education in Germany
and, despite the ﬁnancial crisis, also obtained an excellent oﬀer
of employment. He turned it down due to a sense of responsibility to his homeland. He came to believe that, with the education
and experience that he had acquired abroad, he should go and
help his fellow countrymen. Irakli, when speaking of his decision, adds: “Running away is no solution. The time away allows
one to realize what is wrong at home. But then one should return
and try to do something about it. When the opportunity comes
up, one has to try.”
Like many others of his kind, this idealistic graduate of a
western university would be extremely happy to ﬁnd any kind of
job even remotely connected to his ﬁeld of study. Whereas in EU
countries there is always a demand for lawyers, in Georgia jobs
just simply do not exist. The public sector is unable to create
them and the private sector is small and more or less saturated.
Irakli does have the advantage, though, that he is young. In contrast, sixty-year-old Volodya does not have this advantage. For
thirty years he played the trumpet at the Tbilisi Opera and now
he wanders around restaurants and night clubs with a digital
camera and printer giving drunkards a memento of their evening
out for five Lara (just over 2 USD). And Zaza, a translator of
German, English and Russian, is around ﬁfty and lives with his
mother, trying to make a living by collecting empty bottles. None
of them can expect a government pension of more than 100 Lara

È The work market on Kutaisi Street. Jobless men oﬀer their labour and tools through rain or shine

(about 50 USD) per month. And no amount of scrimping can
make that last a month, not even in Georgia. There are many just
like them. No one can be choosy about their job, there are just
too few.

In the refugee camp
Natalia was not choosy either and she gladly took the job of
salesgirl in a grocery store. Monotonous work, thirteen-hour
shifts, low wages, but at least it was a job. And everything was
ﬁne. Until that early evening, when two hooded men robbed her
store.
“That was the last straw. I just couldn’t imagine getting behind
that cash register again. But at the same time, I knew I couldn’t
ﬁnd another decent job in Georgia. So I decided, after spending
ten years in Tbilisi, to try my luck in Europe.”
Natalia has a friend in Italy who promised to help her ﬁnd a
job. She planned to stay for a year or two – three if possible – and
then come back with enough money for a ﬂat and everything
else. In the end though, because of the similarity between the
Polish language and Russian, which she spoke perfectly, she
went to Poland in April 2009. Poland, as she had heard, also
accepts refugees, which suited her, as she had no money for a
work visa. She was desperate and decided to take the risk. It soon
showed to have not been the luckiest decision. From the airport,
she went straight to a refugee camp in Rodzin Podlaski, applied

for asylum and waited. “Our camp was near a missile base at the
village of Bezwola. I’m not sure but there must have been something in the air or water, everybody just slept all the time, including me. I slept or cried for the ﬁrst couple of weeks. There was
actually nothing else to do.”
Natalia received an allowance of seventy zloty a month, so
once she got used to the place, she started looking for work.
Finally, a local family in Rodzin hired her as a nanny and a
housemaid but she was working illegally and had no prospects
for the future. And the chances of her refugee status changing to
legal residence were minimal.
“I knew for sure that I would not be granted asylum and that
sooner or later they’d send me back to Georgia. So I decided to
take a risk once again and I bought a bus ticket to Italy.” She
packed, took the last of her money and got on the bus. Everything
was fine until they reached the Czech-Austrian border. The
Czech border guards stopped her and led her straight to a prison
cell.
“I spent a day in a prison cell at the Czech border. The next day
they brought me an interpreter and took me to a Czech refugee
camp near the Austrian border for questioning. Of course I told
them the truth; I had nothing to lose. I spent three weeks in the
Czech camp and then they sat me in a police vehicle and
returned me back to Poland.”
Natalia paid a ﬁne of eighty Euros with the last of her money
for illegally crossing the border. When she got back to Poland,
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she could theoretically apply for asylum again and wait but she
already realized there was no point.
“In the meantime, my mother fell ill; she called to say that she
didn’t feel well. I also found out that the IOM helps refugees
return home and even start their own business or ﬁnish their
education. So I ﬁgured coming back was better than staying in
the Polish refugee camp.”

Coming home with IOM
From the perspective of the governments of countries
receiving refugees, people like Natalia are a source of frustration
and unpleasantness. In western countries, public pressure is
pushing politicians to take a hardline stance on illegal immigrants. Of course, a “hardline” approach has its own drawbacks;
deportation is fairly costly and those involved in the process are
often heavily criticised – and this criticism is not coming just
from human rights groups. This twofold pressure could explain
why many countries have decided to support voluntary repatriation programs where returnees receive funds not only for transportation but also ﬁnancial support to make a new start in their
home country. In many cases, these programs are connected to
the International Organisation for Migration (IOM), an intergovernmental organisation of 127 member states. Often, it is the
only organisation oﬀering assistance to refugees and returnees,
as Natalia can attest to: “There was no other contact information
on the walls at the refugee camp, just the local office of the
IOM”.
Thanks to the IOM, which is concerned among other things
with the ﬁght against human traﬃcking and with helping refugees in foreign countries, many stories of illegal refugees from
Georgia have at least partially happy endings. Since the ﬁnancial
crisis began, the Georgian IOM office has been increasingly
busier. According to current statistics, since 2003, the Georgian
office of the IOM has facilitated the return of 1,158 people.
Although in the better ﬁnancial times of 2007 and 2008 it was 97
and 98 people respectively, 2009 saw the return of no less than
374 people and by October of 2010, a further 361 had returned.
During these years, 105 people returned home from the Czech
Republic (funded by the Czech government), 49 from Belgium
(funded by the Belgian government), and 370 from Poland
(funded by the European Return Fund). The funds available for
reintegration in the home country diﬀer from country to country and year to year, but the base amount can range from anywhere between tens to thousands Euros. In 2003, the Czech government, for example, gave every person 75 Euros, but by 2009 it
had gone up to 1,500 Euros. And just for interest’s sake, between
1998 and 2010, 94,793 Georgians applied for asylum in other
countries around the world.

Getting poor by working
Natalia, like many others, approached the Polish oﬃce of
the IOM and, after 8 months in Poland, she returned home with
their ﬁnancial assistance in December 2009. In addition, the
IOM paid for her computer lessons and contributed funds for a
new laptop and desk. Thanks to this help, she ﬁnally found a
job.
“Just before the municipal elections in May, I found out that the
opposition Conservative Party was looking for a girl with a
computer, so I applied, helped them with their election campaign
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and then they hired me.”
And so Natalia Tzereteli is finally working again. At the
Tbilisi Conservative oﬃce, she is in charge of media relations,
organises press conferences and prepares the party’s public
statements. She is as close to her original profession as she could
be but she has not won yet. With an average monthly salary of
seventy dollars (US) a month, she cannot even aﬀord to rent a ﬂat
on her own. Moreover, the situation of the Opposition in Georgia
is not exactly rosy and the state can do whatever it pleases. But
Natalia is deﬁnitely not planning another illegal trip to Europe.
“In Poland, I used to just sit and cry”, she recalls with bitterness.
“If I found a job with a salary of at least 500 dollars, I wouldn’t go
anywhere because my family is here. But nothing has changed
here. And there’s no point in sitting here and doing nothing, so
if I don’t ﬁnd a decent job and I have a chance to go to Europe, I’ll
try. But only legally! And that’s impossible now, because I was
deported, so they said I can’t go to Poland or the Czech Republic
for three years. So I have to wait...”

Without the tight embrace of mother Russia
Georgia is one of the so-called “post-Soviet” countries,
which suﬀered a downturn in its standard of living after the
break-up of the USSR. The Georgian Soviet Republic served,
together with Moldova, as the “vineyard” for the Communist
Bloc. A large percentage of the politician, sportsmen and other
elite came from Georgia and the whole country made good use
of its ties with Moscow. Today, however, everything is diﬀerent.
After years of political chaos, the economy is in a catastrophic
state; its famous vineyards are drying out, the capacity of its
roads has reached their limit, blackouts are frequent and it is
dependent on imports of everything except nuts, grapes and, in
the East Bloc, the popular mineral water Borjomi. Relations with
Moscow, who used to be the primary consumer of Georgia’s produce, have plummeted well below freezing. They paid for their
independence with an economic collapse and the war against
Russia in Ossetia led to a complete Russian embargo on all
Georgian goods. During that time, links between Tbilisi and
Moscow were closed, as was the border. The situation has
improved ever so slightly; air traﬃc has resumed, although sporadic and irregular, and one crossing point has been reopened.
But stable relations are still a long way oﬀ. Russia has cut oﬀ parts
of Georgian territory (Ossetia and Abkhazia) on the pretext of
protecting minorities, and further, supports separatist factions
within Georgia with the aim of destabilizing the country. As a
result, over the past twenty years, hundreds of thousands of
Georgians have become refugees (after the war in Abkhazia in
1992-1993, the number of refugees amounted to about 36,000
people). In the ruins of this poor, barely functioning country,
with an over-saturated labour market, these internal refugees
desperately seek new work and a new home. With protectionism, cronyism and corruption running rampant together with
the saturated labour market, these unfortunates, driven from
their homes, towns and villages, have no option but to hope for
a miracle.
The development of the economic situation of Georgia can
be described by clearly concrete numbers: in 2008, a more stabilized political situation had encouraged a wave of foreign investment, leading to an increase in the Georgian economy of 8.6%
per annum, but the war with Russia in August 2008 put an immediate and abrupt end to that growth. The economic slump rap-

È The boards soften nicely in the steam.

Í Natalia. Just like ten thousands of other Georgians, she too was driven to desperate measures by the
lack of any sort of work in Georgia – she left for Europe without a visa.

ÈÈ It is impossible to survive from retirement pension
without additional earnings
È Georgian men take-oﬀ to cross the mountains to ﬁnd work
in neighbouring countries

Ë After returning
from his illegal
path for work in
the EU, Zurab and
his friends opened
a workshop for
making chairs.
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idly worsened with the arrival of the ﬁnancial crisis, which made
itself apparent in its negative eﬀect on not just the volume of
production but also in shipped goods. The collapse was greater
than local economists had predicted. The GDP fell by 4%, unemployment jumped to 16.5% and at the beginning of 2009, 24% of
the population found themselves below the poverty line
(although some sources put that ﬁgure at 40-50%). This ﬁgure
continues to rise. One way out would simply be to link the country to European structures (which Russia persistently interprets
as a direct attack on itself and the only deﬁnite support Georgia
receives is from the USA, which is obviously quite far away), and
markets (however, endowment policies of European markets
deprive Georgia of any financial competitiveness). At the
moment, Georgia is standing at a crossroad of dead-ends.

Zurab from Telavi
The road to Kakhetia is ﬂanked by hundreds of hectares of
melon ﬁelds. An old woman or old man sit at each ﬁeld and wait,
the fruits of their harvest piled high before them for sale. There
are dozens of them and how they are able to make a living this
way is one of the many mysteries of Georgia’s seemingly autarchic economy. Anyone who stops by the road and buys a melon
pays on average the equivalent of twenty cents US per kilogram.
But in fact, Kakhetia is not a country of melons but wine. An
overwhelming majority of Georgian wine production comes
from here and it is impossible to imagine Georgia and its
inhabitants without it.
Though indispensable, Kakhetia is not a rich province. Former
government owned wineries look run-down and decayed, the
local roads are just as bad as in the rest of the country, and the
journey from Tbilisi to the regional centre of Telavi, a distance of
just over 100 km, takes three hours. But if the weather is good,
you will be rewarded with a breathtaking view of the Caucasus
and by legendary hospitality, which we were alerted to already in
Tbilisi by the locals, who said: “Are you going to Kakhetia? You
won’t be back today then.”
Our destination in Telavi is the house of Zurab Jashiashvili.
Thirty-two year old Zurab was born here, his wife has a private
dental practice, his son dances like Michael Jackson and his
daughter speaks excellent English even though she has just
barely started to go to school. His family is terriﬁc but he has lost
his job. For years he worked as a border guard between Georgia
and Dagestan. But once a friend of his told him about Switzerland,
a country with mountains similar to the Caucasus, where wine
is also made and, above all, where good work is rewarded with
good pay. Without a second thought, Zurab packed his knapsack
and set oﬀ.
“I bought an airline ticket to the Ukraine and continued from
there on foot. Every time I came to a border, I went to an internet
café and used Google Maps to ﬁnd the best place to cross. I only
had my knapsack and maps downloaded from the internet with
me. I slept in ditches and within ten days I reached Romania.
From there I alternated between travelling by train or by foot
until I got to the Swiss border. I went to the police there and they
sent me to a refugee camp.” Once inside the gates of the camp,
he understood that travelling without visas was a big mistake.
“But at that time, we just didn’t have the money for a visa. I didn’t
think about it; I just took oﬀ. I had no money for transportation,
so I went on foot from the Ukraine. All the time I kept hoping I’d
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ﬁnd work in Switzerland. Everybody said that life is good in
Europe.”
But disillusionment came quickly. Switzerland is not a
country that welcomes immigrants with open arms and when
they oﬀered to transfer Zurab to Belgium, he did not hesitate.
“In Belgium, they put me back into a camp again, but still, it was
good there. I had a room, food, everything was ﬁne. I even got a
card from the Red Cross, something like a refugee passport, so I
could travel all over Europe. Nobody bothered me too much and
it wasn’t a problem at all to ask the cops the right direction. I
learned a little French and otherwise I used my hands and legs to
communicate.” But with an allowance of sixty Euros per month,
Zurab had no choice but to try to ﬁnd a job again. But it was futile.
“I thought that life could be better in the EU than here, which
may be true, but there’s nothing at all for illegal immigrants. I
have a wife and children here, so there was no point staying
there without a job. Why should I stay in Belgium with my family
waiting for me here? So I decided to come back.”
A friend at the camp told him about the IOM, and then everything just fell into place. And their assistance did not end with
the airline ticket. “I used to work as a carpenter; I had my own
workshop at home but I couldn’t aﬀord to repair the roof, so the
ﬁrst heavy rains destroyed everything. But people from the IOM
helped me out. They came to look at our house, paid for a new
roof over the workshop as well as new equipment and materials,
and they even gave me some money towards a new car. Without
their help, nothing would have happened.”
Zurab shows us around the yard behind his house. Apart
from the chickens running around and a pig chained up, there
is also a new roof, a workbench under it with some simple tools,
and a steam chest. Zurab’s father Vacho and his friend and
neighbour Volodya are just taking a softened board from the
steam. They ﬁx it in a vice and bend it. When it dries out, they will
take it out of the vice and the board will become the base for a
new chair. It is Zurab’s and his father’s new occupation. “It’s up
to us now. When we’ve made enough chairs, we’ll try selling
them at the market. The competition is strong but our chairs are
pretty good. I think we’re going to make it.”

The Illegal activities of Konstantin Bagiriadze
Konstantin (35 years old) orders a cappuccino. He takes a sip
and grimaces. “Nobody here makes as good a coﬀee as they do in
Germany.” He must know; he lived there for ten years.
Konstantin studied cybernetics and programming but he knew
he would never be able to ﬁnd a job in this ﬁeld in Georgia. So
even before he graduated, he had decided to go to Germany. He
scraped up some money, got himself accepted into the university
at Stuttgart, obtained a student visa, bought an airline ticket and,
in the year 2000, he headed oﬀ into a new world.
“I went to classes and worked part time for the ﬁrst ﬁve years.
You know, if you want to eat, you have to earn some money. And
I also didn’t want to live on campus, so I rented a ﬂat. Eventually
I was working more than studying. I did not ﬁnish my studies
but with my valid student visa I stayed in Germany legally for
ﬁve years.”
Finally after ﬁve years his visa expired, but Konstantin did
not want to return. He had fallen in love with a Georgian girl who
was also studying in Germany. So he stayed in Stuttgart.
“I worked illegally almost everywhere. I tried to ﬁnd work in my
own field, but it was impossible, so mostly I worked in

È Zaza. A translator of three world languages makes money on the side by collecting bottles.

construction. It’s a strange system; you may have work for a
month and then the next month you don’t. I met many
immigrants in the same position. A lot of Georgians, Africans
and Czechs as well. I have a lot of German friends too and I’m still
in touch with some of them.”
In the meantime, his girlfriend became his wife. “We talked
a local orthodox priest into marrying us and he did. Unoﬃcially,
but he did it. It was very important for us.” After ﬁve years of legal
residence, Konstantin spent another ﬁve years in Germany illegally. He had no chance to get any jobs other than illegal ones.
“I just used the service of one company that oﬀered illegal work.
They charged 22 Euros per hour for arranging the work, and out
of that, I got 9 Euros per hour as a wage. I had no papers and
I even lost my passport, so if the cops stopped me, I would have
been in big trouble. For the ﬁrst month I was nervous and afraid,
but later I got used to it and travelled around Europe with ease.
I visited Switzerland and I’ve seen all of Germany, but I didn’t
hide and I wasn’t afraid of the police or any authorities.” The last
years in Germany were some of the best in his life. He got a stable, albeit illegal, job as in construction, he had lots of money,
and his wife became pregnant.
“But suddenly the ﬁnancial crisis came, the layoﬀs began and
after three years I lost my job and I couldn’t ﬁnd a new one. On
top of that, my son Alexander was born. Fortunately, my wife still
had a student visa, so our papers were OK and she could give
birth to our son at a proper hospital. Otherwise it would have
been a big problem.”
But the money quickly ran out; the child needed a doctor and

insurance and his father’s documents were no longer valid...
Suddenly everything became much more complicated.
“So I bought airline tickets to Georgia, but I didn’t have a passport,
so I went to the embassy in Berlin. I told them everything
truthfully. They took my ﬁngerprints and questioned me but
then they gave me a temporary passport and that same evening
my family and I boarded a plane for Tbilisi.”
They came back to Georgia in May of 2010. “When I went to
Germany ten years ago, I felt it was the only opportunity to leave
Georgia and experience a diﬀerent way of life. Georgia was at
war at that time, Shevardnadze had messed everything up, the
streets weren’t safe, there was no work to be found, so what can
you do in such a country? In fact, when I left as a student I already
knew that, rather than study, I would try to live in Germany.”
The Georgia he returned to is a much more pleasant country than it was ten years ago. The streets are safe, goods and services available. But one problem still lingers: there are no jobs.
“I did not bring any money back to Georgia but I did bring a sense
of perspective and knowledge of the German language but there
is no demand for translators. I’m still looking for a job; we are
renovating our apartment, my wife lives with her parents in a
village, so it’s not easy at all. But we have to take it as it comes.
And would I go back? Sure, I’d love to, but I’d have to have a job
arranged ﬁrst, and I don’t even know if they’d let me in. I have a
family now, which makes it more difficult. But never mind,
there’s no time to choose or wait for what’s going to happen. We
have to try for ourselves.”
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Claire Allard (*1967) studied
at “Le 75”, a school of photography in Brussels. She has
always been devoted to
studying reports about the
world of hard work, especially
on working conditions in
factories and construction
sites. She has helped organize
exhibitions of young artists
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a former dancer, she continues
to work on photographic
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in movement and in portraits.
.............................................................
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.............................................................

Massimo Bortolini (*1961)
is a project manager at Centre
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Bruxellois d’Action Interculturelle (CBAI). He has
been working there since
1986 on topics concerning
issues of migration.
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Rica Agnes Castañeda
(*1982) was born in Manila,
Philippines. She studied and
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projects with the Faculty of Arts
and Social Sciences, National
University of Singapore and the
Institute of Policy Studies in
Singapore for seven years. She
is currently in a PhD program in
Migration and Social Cohesion
(MISOCO) at the Universiteit
van Amsterdam, under the
Erasmus Mundus Scholarship.
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Trixi Eder (*1985) was born in
Munich. She studied economy
and psychology in university.
Ever since she was 14 she has
been interested in photography
and ﬁlm and has participated
in many exhibitions and
publications. She won an
award at the Regensburger
Kurzﬁlmwoche 2008 with her
ﬁlm BEN und HANNA and made
a documentary on oil pollution
in Ecuador.
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Jan Hanzlík (*1976) is
a historian, journalist, and
photographer. He studied
modern history at Charles
University and, together with
Petr Šilhánek, founded the
correspondent agency Papa e
Mama. Currently, he has been
working as the editor–in-chief
of the review “Memory and
History” published by The
Institute for the Study of
Totalitarian Regimes.
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Cyril Horiszny (*1977) is
a French photojournalist. He
studied history at Sorbonne,
where he became interested in
Eastern Europe, particularly the
Ukraine, the homeland of his
grandparents. He is attracted by
the diverse and complex postSoviet space, by the clash of the
past and the hard transition of
these young states. He pays
special attention to social and
ethnic topics through urban
and rural life. www.kyrylo.com
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Tomáš Janeba (*1973)
studied Territorial Studies at
the Faculty of Social Sciences,
Charles University and where is
he is currently working on his
PhD. Up until 2010 he worked

at the International
Organization for Migration in
Prague as a project manager
and researcher. His focus is
on issues of labor migration
and labor exploitation in a
community of Mongolian labor
migrants in the Czech Republic.
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Jérémie Jung (*1980) is
a web and graphic designer
from France. He graduated in
Fine Arts and Multimedia. He
collaborates with NGOs in the
ﬁeld of non-formal education,
which led him to the desire to
try to make pictures in a way in
which everybody would get the
chance to learn about strange
topics from them. To this end,
he currently studies
photojournalism in Paris.
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Monika Kmita (*1984)
Monika graduated from
philosophy and photography
at the European Academy of
Photography, Warsaw. She has
participated in many group
exhibitions and publications
with other artists, such as an
alternative guidebook though
Warsaw called “Do it in
Warsaw”, 2nd edition. Her
photos were published in
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the weekly cultural supplement
of the newspaper Gazeta
Wyborcza. For more: http://
cargocollective.com/
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spotsofmymind.blogspot.com
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Martina Křížková (*1975)
graduated from the Faculty
of Social Sciences at Charles
University in Prague in media
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campaign at the Multicultural
Center Prague in support of
equal rights. Currently, she
is a freelance journalist
publishing mainly for Czech
magazine Nový prostor.
.............................................................
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focuses on Africa, Germany
and the relations between
“developed” and “developing”
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foreign reporting section of
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Georgiana Catalina
Macovei graduated from
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from the Film and TV School at
the Academy of Performing
Arts in Prague. He works as
a freelance photographer,
collaborates with several NGOs
and in his non-commercial
creative work he focuses on
long-term documentary
projects. For more:
david@photon.cz.
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Languages in Bucharest,
specializing in English and
German language, literature
and cultural studies. After
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phenomenon of migration
and the rights of migrants.
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Lisa Riedner (*1984) is a PhD
student in Social Anthropology
at the University of Manchester.
Currently, she is doing a
research concerning the
struggles of workers from
Bulgaria in Munich who have
roblematic legal status. Her
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on combining political activism
and social research. She is part
of the “Network for Critical
Migration Studies” (Netzwerk
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Grenzregimeforschung/kritnet).
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Petr Šilhánek (*1973) is a
photographer. His core interest
is photography as a means of
social documentation. He has
been working among IDP’s in
Sri Lanka and in Georgia, with
minorities in Czech Republic
and with homeless people in
Georgia or Ukraine. He photodocumented projects of Caritas
Czech Republic in Afghanistan,
Indonesia etc. He has a gallery

in Prague. For more:
www.papaemama.com
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Piotr Szenajch (*1983)
graduated in sociology from
Warsaw University and now
studies at the Graduate School
for Social Research at the Polish
Academy of Science.
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Daiva Terescenko (*1979)
received her PhD in history at
Vytautas Magnus University,
Kaunas, Lithuania. She has
been interested in the topic
of migration since 2004.
She focuses on diaspora
organisation and formation,
labor and city migration.
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Iva Zímová, (*1956) was born
in Czechoslovakia, from where
she immigrated to Canada in
1982. In Canada, she studied
at the Dawson Institute of
Photography and Concordia
University, Montréal. She
focuses on people: Czech
minorities in Romania, native
people of northern Québec,
Ukrainians in their everyday
life, Canadian workers etc. She
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CZECH
T R A N S L AT I O N S
Z ÁKL ADNÍ INFORM ACE O SITUACI , ZE K TERÉ V YCHÁ ZÍ PRO JEK T
Pracovní migranti jsou skupinou obyvatel, kterou ekonomická krize postihla jako první a měla na ni nejhorší
důsledky. Zejména pro ty, kteří přicestovali těsně před tím, než podniky začaly propouštět, představovala krize ohrožení
samotné jejich existence. V případě České republiky však tato humanitární pohroma alespoň v širší veřejnosti zvýšila
povědomí o problémech spojených s pracovní migrací již řadu let. Cílem projekt „FLEXI-IN-SECURITY “ je přispět do
diskuse o možnostech vytvoření lepších migračních režimů, které by lépe zajistily lidská práva a sociální potřeby pracovních migrantů. K tématu zaměstnávání pracovních migrantů přistupuje pomocí srovnávání. Jak krize ovlivnila
migranty v jiných zemích Evropské unie? Jakými nástroji by bylo možné zlepšit sociální ochranu pracovních migrantů?
Jedním z hlavních výstupů projektu byla výstava „FLEXI-IN-SECURITY “, která byla během roku 2011 k vidění v Praze,
Brně, Ostravě, Pardubicích, Frankfurtu nad Odrou, Dijonu, Bruselu, Varšavě a ve švédském městě Borås. Výstava pojala téma celého projektu tak, že se soustředila na příběhy jednotlivých migrantů v různých komunitách. Tato publikace
obsahuje vybrané fotograﬁe a úplné příběhy migrantů z reportáží, z nichž vycházely jednotlivé portréty představované
na výstavě.
1. Flexibilita versus ochrana
Řada ekonomů volá po větší ﬂexibilitě na trhu práce. Větší
flexibilita by mohla znamenat: snadnější postupy najímání
a propouštění zaměstnanců, nižší náklady na sociální zabezpečení, nižší zabezpečení v případě nemoci či úrazu. Podle
ekonomů by po těchto změnách mohlo být pro podnikatele
výhodnější najímat nové zaměstnance. Tím by se snížila
nezaměstnanost a zvýšil hospodářský růst. Možná mají pravdu,
ale takové požadavky jsou politicky citlivou záležitostí. Větší
ﬂexibilita totiž bude zároveň znamenat i nižší jistotu zaměstnání.
Výsledek je možné označit jako dilema, jež řeší všechny členské
státy Evropské unie: jak zachovat globální konkurenceschopnost
a zároveň i evropský sociální model?
S poukazem na pozitivní příklad Dánska a dalších evropských zemí prosazuje Evropská komise jako řešení tohoto
dilematu princip tzv. flexikurity (z anglických slov flexibility
a security, tj. ﬂexibilita a bezpečnost či ochrana). Komise pojem
ﬂexikurity deﬁnuje jako „integrovaný přístup“ zahrnující čtyři
složky:
– pružnější a spolehlivější smluvní ujednání z hlediska
zaměstnavatele i pracovníka;
– strategie celoživotního vzdělávání s cílem zajistit lidem na trhu
práce nepřetržitou schopnost adaptability a zaměstnatelnost;
– účinné aktivní politiky trhu práce za účelem snazšího přechodu
do nového zaměstnání;
– moderní systémy sociální ho zabezpečení posk y tující
př iměřenou podpor u př íjmu př i přechodu do nového
zaměstnání.
Členské státy EU vyjádřením podpory tzv. Lisabonské
strategii daly najevo připravenost transformovat své trhy práce
takovým způsobem, který bude v souladu s principem ﬂexikurity.
Ve skutečnosti však Evropská unie nemá žádnou přímou pravomoc k tomu, aby od svých členů vyžadovala konkrétní reformu
pracovního trhu. Ve světě demokratického rozhodování leží na

cestě k účinné reformě trhu práce mnohé překážky. Zatímco řada
levicových politických stran pohlíží na sebemenší omezení
zavedených práv a jistot zaměstnanců s velkou opatrností, mnozí
konzervativní politici se zase z obav o rozpočet stavějí odmítavě
jak vůči obrovským investicím do celoživotního vzdělávání, tak
vůči štědrému systému dávek v nezaměstnanosti.
S těmito problémy se potýkají v mnoha Evropských zemích
a jejich postoje k nim dilematu ﬂexibility a jistoty se v politické
praxi velice liší. Zásadní roli zde však hraje práce migrantů.
Vzhledem k tomu, že v porovnání s domácí pracovní silou mívají migranti nižší ekonomické nároky, menší míru organizovanosti a možná též menší zájem o dlouhodobé jistoty, zdá se
zaměstnávání občanů přicházejících z chudších zemí jako
výhodné řešení právě v situaci, kdy domácí pracovní síla je
nedostačující, nepříliš ﬂexibilní a příliš nákladná V některých
zemích k větší flexibilitě cizinců přispívá i způsob jejich
zaměstnávání, pro nějž jsou typické neformální postupy
a zprostředkovatelské agentury, které často obcházejí nařízení
zákoníku práce a poskytují jen malé či dokonce vůbec žádné
sociální zabezpečení. V důsledkky toho jsou uspokojovány poptávky evropských ekonomik po ﬂexibilní pracovní síle za cenu
toho, že migranti pracují za velmi riskantních podmínek a pracovní trh je účelově rozdělen na legální a nelegální. Nikoli tedy
ﬂexikurita, ale ﬂexi-nesekurita!
2. Flexibilita a ochrana, nebo ﬂexibilní nejistota? – Případ
České republiky
V důsledku vstupu do Evropské unie se Česká republika
stala významným cílem přímých investic ze zahraničí. Ve větších
městech a podél hlavních silničních tahů začaly vyrůstat rozsáhlé průmyslové parky poskytující tisíce nových pracovních míst.
I když i nadále u nás najdeme oblasti s vysokou mírou nezaměstnanosti a vážnými sociálními problémy, podstatnou část
těchto nově vytvořených pracovních míst zaplnili pracovní

migranti. Bez přehánění lze říci, že český hospodářský zázrak
z období mezi vstupem ČR do Evropské unie a počátkem
celosvětové ekonomické krize by se nemohl uskutečnit bez
práce, kterou zde vykonali občané chudších zemí východní
Evropy jako například Slovenska a Ukrajiny i lidé z asijských
zemí jako Vietnamu či Mongolska.
Pokud země s rostoucí ekonomikou vykazuje přetrvávající
nezaměstnanost, ale zároveň je cílem statisíců migrantů, lze
z toho usuzovat, že trh práce nefunguje zcela správně. Odborníci
na pracovní trh tento paradox vysvětlují existencí určité
nerovnováhy mezi nabídkou a poptávkou práce z důvodů
geograﬁckých (většina nezaměstnaných se soustřeďuje do pro
investory neatraktivních okrajových oblastí a nezaměstnaní
upřednostňují život „ve svém“ s dávkami než stěhování do industriálních zón) a pak také motivačních a schopnosti lidí (malá
motivace nezaměstnaných a velké náklady zaměstnavatelů na
rekvaliﬁkace).
Výstavba bydlení pro nízkopříjmové skupiny lidí dotovaná
státem či zaměstnavateli, změny v systému sociální ho
zabezpečení, které by občany motivovaly k investicím do rozvíjení svých schopností, investice do vzdělávání dlouhodobě
nezaměstnaných nebo nasměrování investic do znevýhodněných oblastí – lze si zde představit ještě mnoho dalších nástrojů
v duchu ﬂexikurity, které by zmíněnou nerovnováhu pomohly
minimalizovat. V menším měřítku se většina těchto opatření již
uplatňovala. Jenže ve větším měřítku je pro zaměstnavatele
zřejmě snazší zaměstnat nenáročné cizince než vynakládat
spoustu času, energie a peněz na „kultivování“ dlouhodobě
nezaměstnaných lidí. Stát přitom prokázal minimální zájem
postavit se přáním ekonomického sektoru. V důsledku toho počet
migrantů narostl nevídaným způsobem a zprostředkovatelé
práce začali využívat pracovní sílu ze stále vzdálenějších zemí,
jako jsou například Čína nebo Mongolsko.
Česká legislativa zakazuje diskriminaci a nerovné zacházení.
Navzdory tomu řada migrantů pracuje v podmínkách horších,
než jaké mají ve stejné ﬁrmě čeští řadoví zaměstnanci. Jedním
z důvodu je slabá pozice migrantů, kteří jsou mnohdy na svých
zaměstnavatelích naprosto závislí. Povolení k pobytu je často
přímo vázané na jejich konkrétní pracoviště, takže ztráta
zaměstnání může v horším případě vést až ke konci jejich pobytu u nás. Dalším faktorem je role pracovních agentur. V řadě
případů nejsou migranti zaměstnávání přímo ﬁrmami, ve kterých
práci vykonávají, ale ﬁrmy si je najímají od agentur. V souvislosti s tím, jak se z migrace začal stávat velmi výnosný obchod,
vyšplhal se počet těchto agentur do tisíců. Existují samozřejmě
i seriózní agentury, které se ke svým zaměstnancům chovají
slušně, ovšem mnohé jiné mají pochybnou pověst a jsou kritizovány za to, že zaměstnance „zdaňují“ prostřednictvím poplatků
za služby, jako jsou ubytování, tlumočení nebo správa dokumentů. V důsledku toho mnozí migranti pracují za neuvěřitelně nízkou mzdu a nikdy nebudou schopni splatit to, co si půjčili, aby
mohli do České republiky přicestovat.
Dopady těchto postupů na život lidí se projevily hned na
začátku ekonomické krize, kdy jako první přišli o práci právě
migranti. Ztráta zaměstnání také pro mnohé migranty znamenala, že ztratili právo pobývat v zemi legálně. A vzhledem k tomu,
že velká část migrantů z poslední doby postrádala jakoukoli
formu sociálního zabezpečení a peníze na cestu zpět domů,
ztráta zaměstnání z některých z nich učinila bezdomovce.
Zároveň ani návrat domů nepředstavoval konstruktivní řešení,
neboť řada rodin migrantů z Asie je zadlužena právě proto, že
obrovské částky peněz investovaly do služeb zprostředkovatelů,
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kteří migrantům „zařídili“ pracovní povolení a víza.
3. Náš projekt
Projekt FLEXI-IN-SECURITY vznikl v reakci na hospodářskou
krizi. Jedná se o kulturní projekt sledující jasný politický účel. Jsme
otřeseni lidskými tragédiemi a znepokojeni nedostatkem soucitu
vlád našich zemí vůči situaci migrantů, avšak zároveň vítáme, že
krize otevřela velice potřebnou diskusi o organizaci migrace. Náš
projekt si klade za cíl do této debaty přispět tím, že se bude zabývat zkušeností migrantů na trhu práce jiných zemí EU.
Výstava představuje celkem deset příběhů, na jejichž vzniku
se podílelo deset fotografů a deset odborníků z různých zemí,
a které z různých úhlů nahlíží práci a život migrantů v době ekonomické krize.
Záběr projektu je velice široký: reportáž o migrantech v průmyslové Plzni autorů Martiny Křížkové a Davida Kumermanna
se přímo zabývá krizí českého migračního systému. V důsledku
krize přišli o práci migranti z Ukrajiny, Vietnamu, Mongolska
i dalších zemí. Kvůli zpřísnění migrační politiky, od něhož si česká vláda slibovala zajištění větší ochrany pro české zaměstnance
před dopady krize, se i ti z migrantů, kteří v zemi zůstali a práci
měli zajištěnou i nadále, ocitli v situaci, že v zemi najednou
pobývají nelegálně. Dopady krize představují rovněž jedno
z témat příspěvku, jehož autory jsou Tomáš Janeba a Iva
Zímová a který líčí život dětí mongolských migrantů v Česku.
Text upozorňuje na neochotu českých pojišťoven proplácet
migrantům náklady na porod a zdravotní péči o novorozence,
a přináší tak zcela konkrétní příklady ostudně nedostatečné
sociální ochrany.
Výstava představuje také další práce dokazující, že krize
migrantů v rámci vážnější globální krize není všeobecně
rozšířeným jevem. Tomáš Linder a Jérémie Jung totiž na příkladu
malé pražské komunity Afričanů ukazují, že některých skupin
se krize dotkla podle všeho jen okrajově. Podobně v případě
migrantů, jejichž život a práci v Bruselu dokumentují autoři
Massimo Bortolini a Claire Allard, stejně jako ukrajinských
migrantů ve Varšavě (autoři Daiva Terescenko a Cyril Horiszny)
není proces zaměstnávání ovlivněn nejvíce ze všeho krizí, ale
spíše dosaženým statutem a mírou integrace migrantů.
Významný ve vztahu ke statutu migranta je rozdíl mezi
občanem tzv. zemí třetího světa a občanem EU, který se těší
podobným právům jako domácí občané. Jak ovšem ve své
reportáži o lidech z polského Mazurska, dojíždějících za prací
obrovské vzdálenosti, ukazují Piotr Szenajch a Monika Kmita,
privilegium občanství EU nemusí zaměstnance nutně chránit
před vykořisťovatelskými podmínkami. Totéž lze říci o pomocných dělnících z turecké menšiny v Bulharsku, kteří bojují
o živobytí v Mnichově (Lisa Riedner a Trixi Eder). Německo totiž
i nadále chrání svůj pracovní trh před občany nových členských
zemí EU, a tak Bulhaři mohou v zemi žít, ne však pracovat. Docela
jiná skupina Turků je objektem zájmu reportáže z německé
Bochumi, v níž se Georgiana Catalina Macovei a Octavian Bâlea
zaměřili na návštěvníky místní turecké mešity.
Zatímco většina týmů se rozhodla zachytit komunity
migrantů přímo na pracovišti, tři projekty naopak téma nahlížejí
z míst, která migranti opouštějí. Kromě již zmíněné reportáže
o migrantech z venkovského regionu Mazury v Polsku zvolili
tento postup také Rica Agnes Castañeda a Jay Panelo (v reportáži
o vesnici „italských“ migrantů na Filipínách) a dále Jan Hanzlík
s Petrem Šilhánkem, jejichž objektem zájmu byli migranti
z Gruzie, účastníci programu dobrovolných návratů.
n
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Město Plzeň je hnacím motorem českého průmyslu. Za
obrovským rozvojem tohoto sektoru v posledních letech však
nestojí práce Čechů, ale tisíců pracovních migrantů zejména
z Ukrajiny, Mongolska a Vietnamu. Tito lidé jsou často oběťmi
vykořisťovatelských praktik známých jako tzv. klientský systém. Ten je vystavěn na špatné legislativě, korupci, maﬁánských zprostředkovatelských agenturách a zaměstnavatelích,
kteří jdou za ziskem za jakoukoli cenu.
V důsledku ekonomické krize odmítly české úřady
prodloužit pracovní povolení velkému množství zahraničních
pracovníků pocházejících ze zemí mimo EU. Měla se tak uvolnit
pracovní místa pro Čechy. Ale Češi k pásům pracovat nešli ani
teď. Na jejich místa v Plzni nastoupili Bulhaři, Rumuni, Poláci
a Slováci. „Klientský systém“ se ovšem nové situaci rychle přizpůsobil a funguje dál stejným způsobem jako dříve.
Kam oko dohlédne – šeď. Nízké baráky výrobních hal jsou
šedé. Dráty kolem nich přímo září stříbrně šedou. Stejnou barvu
mají i prázdné asfaltové cesty s chodníky. Šedivá je i autobusová
zastávka se třemi sedačkami, stejně jako větrem orvaný jízdní řád.
Dokonce i ta mizerná zeleň, co je kolem a která nějak přežila invazi průmyslu, má nádech šedi. Stejně jako nápis na plotě, který
anoncuje levné bydlení.
Šedý je i hlas na konci telefonu: „Žádné volné místo,“ říká
a rychle utne hovor. Je jedno, zda jde o práci nebo o nocleh.
Protože tady v šedém království dávno vládnou jiná pravidla. Sám
člověk už nic nevymůže. Potřebuje známosti, razítka a respekt
k zákonům, které se teď, když je krize, rychle mění a které nikdo
nikdy nikam nenapsal.
Šedý je samozřejmě i autobus, který vás sem může dovézt,
i řidič, který křičí: „Dejte si ty tašky ze sedadel nebo si vystupte“.
A šedivý je čtyřicetiletý Bulhar, který k sobě zmateně tiskne dvě
igelitky z Tesca, jež ještě před chvílí byly sněhobílé, ale protože je
musí dát na podlahu, už na nich pracuje šedá. Šedivá je i malá
Vietnamka na protějším sedadle, jež si tiskne ruce k tělu, jako by
v nich měla dítě, které by ale neměla mít, alespoň pokud nechce
rychle zpátky, odkud přišla. Protože od toho tu není.
Tady vládnou životu výroba, normy a směny. Televize, párky,
staré vagóny, klimatizace, pivo. V Plzni se dá dělat ledacos a zde na
Borech teprve. A za každou jízdu na kolotoči si musíte zaplatit
zvlášť. Neboť nejšedivější ze všech šedivých je vůně peněz. Je
neviditelná, ale všudypřítomná. Díky ní jsou tu ty haly, chodníky,
ubytovny, hlas v telefonu, autobus i cizinci. Šedivá je systém. Kolo,
které nezastavila ani krize. Taková musela být i lžíce bagru, se
kterou se tu před lety kopaly základy pro první továrny. A tam
někde by mohl být začátek. Nebo ještě možná trochu dříve.
MINULOST

První cizinci začali do Plzně ve větší míře přicházet na začátku
devadesátých let. Probíhalo to podobně jako všude jinde v Česku,
jen ve zmenšeném měřítku. Ukrajinci a další ruskojazyční obyvatelé bývalého Sovětského svazu mířili na stavby, do supermarketů a úklidových ﬁrem. Vietnamci, kteří tu většinou dříve studovali,
zabrali tržnice a zaplavili město levným zbožím od cigaret po boty.
Usadilo se tu i pár bohatých Rusů, většinou z komunistických dob
tu zvykově zbyli Arabové a kvůli válce přišly i rodiny z bývalé

Jugoslávie.
Plzeň je čtvrté největší město v republice, žije tu skoro dvě
stě tisíc obyvatel. Je známá nejen pivem, ale i průmyslem. I když
tu po revoluci málem zkolabovala tradiční výroba ve Škodovce,
stále byla místem, kde se dala najít nějaká práce. Migrace probíhala živelně celá devadesátá léta. Ale pořád se jednalo o poměrně
malé počty lidí. Na opravdový boom bylo zaděláno až na přelomu
tisíciletí.
Kolem roku 1998 se rozjely ve velkém investiční pobídky,
obvykle ve formě značných úlev na daních, které měly do České
republiky přitáhnout velké zahraniční investory. Stát také podporoval rozjezd nových průmyslových zón, od výkupu půdy až po
vybudování potřebné infrastruktury, aby průmyslníci měli kam své
provozovny umístit. Vše se dělo ve jménu několika mýtů1, z nichž
nejpřesvědčivěji zněl ten o snížení nezaměstnanosti v méně rozvinutých regionech Česka. To sice nebyl úplně případ „rozvinuté“
Plzně, místa s dlouhodobě relativně nízkou nezaměstnaností (od
roku 2000 do současnosti kolísající v celém kraji mezi 6 - 7 %), ale
přesto se i ta odhodlala k vybudování vlastní průmyslové zóny.
Na západním okraji města poblíž sjezdu z dálnice D5 do
Německa bylo skoro na dohled od známé věznice zastavěno hned
125 hektarů půdy. Borská pole, jak se zóna jmenuje, začala lákat
kapitál v předstihu, takže první investor (ﬁrma Panasonic) přišel už
v roce 1996. Poslední pozemek v zóně byl prodán letos. Během
deseti let se sem sestěhovalo čtyřicet pět ﬁrem, které skutečně
zaměstnávají jedenáct až třináct tisíc lidí (před krizí až šestnáct
tisíc). Navíc si vedení města pochvaluje, že jako jediné v zemi dokázalo prodat pozemky v průmyslovém areálu se ziskem. Město Plzeň
jednorázově vydělalo padesát miliónů (po odečtení investice
560 miliónů korun do infrastruktury). Sen o zaměstnanosti se ale
vyplnil trochu jinak, než se zřejmě čekalo.
ZÓNA JEN PRO CIZINCE

Většina z těch, kteří v závodech pracují, jsou agenturní zaměstnanci, kteří pokrývají výkyvy ve výrobě. Zhruba osmdesát
procent z nich nepochází z Česka, a už vůbec ne z Plzně. Lidé, kteří
zde dělají málo či zcela nekvaliﬁkovanou práci, jsou obvykle cizinci. Práce, která se ve velkém na Borech nabízí, znamená těžkou
monotónní dřinu u pásů. A zájemce o ni musí vykazovat především
nadstandardní ﬂexibilitu. Vezmou ho na tři měsíce, a když je méně
objednávek, na měsíc dva ho zase propustí. S Čechy chráněnými
zákoníkem práce by takhle zacházet nešlo.
Cizince město, které investovalo půlmiliardu korun do stavby
zóny, ve které místní nechtějí pracovat, začalo okamžitě přitahovat
silou téměř magickou. Minulý rok jich v Plzni oﬁciálně žilo 17 tisíc.
Ještě o rok dříve, kdy poptávka po pracovní síle vrcholila, přijíždělo podle Úřadu práce měsíčně tisíc lidí ze zemí EU a dvě stě
z Ukrajiny, Mongolska, Moldavska a Vietnamu. Neoﬁciálně se však
hovoří o číslech zhruba dvojnásobných. Samozřejmě ne všichni
zamířili přímo do továren, ale většina jimi prošla. Dneska pracují
na stavbách, v super- a hypermarketech, restauracích, uklízejí
v nemocnicích, opravují staré železniční vagóny, sázejí stromky.
Své „paní na úklid“ měl přes agentury svého času i místní pracovní
úřad.
Je možné, že se tak městu, i přes úspěchy při prodeji pozemků, nevyplatila ani samotná výstavba zóny. Podle internetového
serveru regionplzen.cz přichází Plzeň na neodváděných poplatcích
za ubytování, odpad, hromadnou dopravu, úklid ulic a podíl na
daních z příjmu (tedy za život a práci cizinců v Plzni) až o několik
desítek miliónů korun ročně, které alespoň částečně musí sanovat
z městského rozpočtu.2
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Navíc nová průmyslová čtvrť zcela brání rozvoji této části
města. Kolem ní se většinou shlukují podivné betonové stavby
ubytoven pro dělníky, které svou zanedbaností jen podtrhují nesmyslnost existence tohoto místa. Mezi areály jako by neplatil běžný
čas. Lidé se tu objeví jedině, když si jdou o přestávkách ven před
drátěné ploty zakouřit, nebo když se střídají směny. Jinak je tu
hodiny pusto a prázdno. Chybí tu většina chodníků a donedávna
i slušné spojení s centrem. Na Borech se jen přechodně pracuje
v továrnách nebo spí na pronajaté posteli. „Plzeň nemá jinou identitu než průmysl, všechno je mu přizpůsobené,“ podotýká k tomu
na vysvětlenou lakonicky plzeňská socioložka Ida Kaiserová.
LIDÉ NA KLÍČ

Aby bylo možné pochopit, co se v Plzni vlastně děje, odkud
se vzala všechna ta šeď a proč se tak lehce šíří dál, je třeba ještě
jednoho úkroku stranou. „Nejhorší to bylo, když jsem přijel,“
vypráví Aleksij*, vojenský pilot z Běloruska: „Musel jsem odevzdat
pas a výplatu jsme dostávali jednou za rok. Měli jsme dostat třeba
kolem dvanácti tisíc za měsíc, ale klient nám dával tři, čtyři tisíce
měsíčně jako zálohu a zbytek vyplatil, když třeba někdo jel domů.
Měl sice náš pas, ale takhle si nás jistil ještě líp,“ vysvětluje.
Situace se podle něj zlepšila, až když se zjistilo, že je člověk
důvěryhodný: není nemocný, pracuje, nestěžuje si a nechce se trhnout. „Pak dostal zpátky pas,“ dodává a směje se mezerou mezi
vypadlými zuby. Aleksij, kterému právě opět zamítli žádost o azyl,
je stejně jako většina cizinců ve městě odkázán na tzv. klientský
systém. Tvoří ho zvláštní souručenství, které začalo vznikat
v polovině devadesátých let.3
Původně se vázal pouze na ukrajinskou a ruskojazyčnou pracovní migraci do Česka, později se rozšířil na všechny skupiny
cizinců v zemi. V jejím středu stojí klient nebo klientka. Ne všichni
dělají to samé. Někteří se soustředí na dovoz lidí, jiní zprostředkovávají práci, další pomáhají s vyřizováním papírů na
úřadech. Někteří kombinují vše z výše popsaného. Obvykle ale
mají pod sebou pracovní agenturu nebo družstvo a obé vlastní.
Agentury ovládají přímo jako majitelé. Družstva jsou jim podřízena nepřímo. V družstvech jsou si všichni jeho členové oﬁciálně
rovni, ovšem zisk je přerozdělován ve prospěch klienta či jeho zástupce – prokury.4 Ze začátku fungovali klienti také jako ochrana
před ruskojazyčnou maﬁí5, která se zaměřovala především na ukrajinské dělníky, jež při cestách domů okrádala o našetřené peníze.
Původně se klienti rekrutovali z řad cizinců, kteří už v České
republice žili, měli trvalé pobyty, znali jazyk, zákony a věděli, „jak
to chodí“. Dnes je mezi nimi i podstatné procento Čechů. Nutnost
zprostředkovávat je dána prostředím, ve kterém klienti operují.
Váže se na práci a vyřizování dokumentů.
Získat pracovní povolení v Česku a tím i vízum znamená mít
někoho, kdo vám najde práci na dálku dříve, než přijedete. Bez
papíru v ruce, že máte zajištěné místo, totiž vízum nedostanete,
takže do Česka pak můžete přijet jedině jako turista, což cizinci
také často dělají. Turisté ale povolení k práci nemají. Vzniku podobného systému, jako je klientský, to přímo nahrává. Ale i bez této
úřední překážky by cizinci sami práci těžko našli.
Velké ﬁrmy, které v Plzni sídlí na Borských polích (ale samozřejmě nejen ony), totiž zase potřebují, aby pro ně pracovali lidé,
které mohou lehce najmout a propustit podle toho, jak jim jdou
zakázky. To jim český zákoník práce samozřejmě neumožňuje.
Kdyby měly zaměstnávat přímo, náklady na pracovní sílu by jim
stouply a neměly by důvod (i přes daňové úlevy) v Česku zůstávat.
Podobně je ovšem na „sezónních“ zaměstnancích závislé například
i české stavebnictví. Proto je oﬁciálním zaměstnavatelem agentura
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a ﬁrmy si od ní pouze lidi na práci najímají.
„Agentura vám dodá službu na klíč, nemusíte se o nic starat,
prostě přijdou do práce, když potřebujete, a zmizí, když nemáte
zakázky. Papíry a všechno ostatní je zařízené,“ vysvětluje Sinh
Hoang (jméno na přání změněno), zaměstnanec jedné z ﬁrem,
která si v Plzni od agentur najímá na práci lidi z Vietnamu. Elegantně
se obejdou jak cizinecké zákony, tak normy pracovního práva.
Snižuje se tím i možnost, že by si cizinci dokázali najít práci bez
agentur. Jen málokdo je totiž zaměstná přímo. Poptávka po levné
pracovní síle byla přitom v posledních letech tak silná, že až do
vypuknutí krize nikoho (od zaměstnavatelů až po úřady) nezajímalo, co to znamená pro samotné cizince. Tedy, že ať chtějí nebo ne,
stávají se skoro automaticky součástí klientského systému, což pro
ně, eufemisticky řečeno, obvykle není nic dobrého. Jak říká Hoang:
„Už se vás netýká, co s těmi lidmi dělají, ale všichni víme, že něco
je špatně.“
ÚŘEDNÍ SYMBIÓZA

Ono „špatně“ je dáno dvěma věcmi: jednak byznysem, který
se kolem dovozu a zprostředkování práce pro cizince vytvořil
a jednak zranitelností cizinců ze strany českých zákonů. Obojí
spolu přímo souvisí. Existence systému totiž předpokládá symbiózu mezi ním a úřady.
Začněme od konstatování číslo dvě. „Česká legislativa upravující pobyt cizinců v zemi je velmi komplikovaná,“ vysvětluje
právník Pavel Čižinský z Poradny pro občanství a občanská a lidská
práva. Podle něj převést tyto normy do reality není úplně jednoduché. Jejich výklad nemusí být jednoznačný, takže do určité míry
odpovídá „zažité“ rutině jednotlivých úřadů. Především na cizinecké policii, která má udělování povolení k pobytu na starosti, se
zažilo jakési zvykové právo. V mnoha případech policie může nebo
nemusí člověku povolení dát nebo se různě dají vyložit úkony,
které musí nebo nemusí udělat. Úředníci pak obvykle rozhodují dle
momentální potřeby. 6
Do toho se pletou dvě tendence, které se v přístupu k cizincům v Česku dlouhodobě prolínají. Jednak restrikce daná jednáním
Ministerstva vnitra a cizinecké policie, která se nedá interpretovat
jinak než větou: „Cizinci tu prostě nemají být“ 7, a donedávna silný
protitlak ze strany zaměstnavatelů na dovoz laciné pracovní síly.
Díky tomu se výprava na cizineckou policii nebo úřad práce
může proměnit v dobrodružství, které skončí nechtěným odjezdem ze země. „Sám lidem, kteří neumí dobře česky a nevyznají se
v zákonech, nedoporučuji, aby na úřady chodili bez doprovodu,“
říká Čižinský.
Zprostředkovávání dokumentů se tak stalo dalším dobrým
zdrojem příjmů pro klienty. A jak se zdá i pro samotné úředníky.
Slovo korupce se v této souvislosti skloňuje přímo rutinně. Ceníky
jsou známé a mění se podle obtížnosti jednotlivé dokumenty
získat. Lhůty na vyřízení jsou poměrně dlouhé a v dobách, kdy se
lidé dováželi po stovkách, se také platilo za jejich urychlení. Aby
lidé „nestáli“ a klienti neprodělávali. Oﬁciální instituce jsou přitom
vůči potírání korupce neúspěšné. „Inspektoráty cizinecké policie
byly, zejména ve větších městech, vystaveny značnému korupčnímu tlaku zprostředkovatelů, tzv. „klientů“, a zástupců ﬁrem zabývajících se poradenstvím a zajišťováním dokladů pro cizince. Přes
intenzivní snahu inspekčních orgánů šetřit korupční jednání
a eliminovat pracovníky, kteří jsou do něho zapojeni, se nedařilo
míru korupce výrazněji snížit.“8

LEPŠÍ NEŽ DROGY

Systém se tak zaběhl, že pro samotné cizince už nebývá
snadné se z něho dostat, i když chtějí: „Umím česky a chtěl jsem si
věci zařizovat sám, nikdy se mi to ale nepodařilo. Na policii se se
mnou nechtěli bavit. Když jsem za to samé zaplatil klientovi,
najednou to šlo,“říká Aleksij. Pro klienty jsou tak jejich zaměstnanci nejen zdrojem finančním, ale také zdrojem moci. Stačí jen
pohrozit, že uplatní svůj vliv na úřadech, a neposlušní rádi přijmou
nabízenou práci i podmínky, ve kterých a za jakých mají pracovat.
Že jim úřady jdou na ruku více, než by musely, vypráví
i tlumočnice z mongolštiny, která si přála zůstat v anonymitě:
„Přesvědčila jsem ho /dělníka z Mongolska/, aby si šel stěžovat na
policii, protože ho klientka nechala zmlátit. Přímo před námi ale
policista zavolal klientce, která si pro něj přijela. Druhý den už
nechtěl o ničem slyšet, prý vše zapomněl.“ I když lze doložit
několik dalších podobných případů9, podle Sinh Hoanga si prostě
stačí na chvíli sednout na cizineckou policii a všímat si nijak
neskrývaných přátelských vztahů mezi klienty a policisty. Jak mile
to vidí samotní cizinci, věří všemu.
Samozřejmě ale není pravdou, že všichni klienti jsou stejně
špatní nebo špatní vůbec. Odolat ovšem odvěkým lákadlům peněz
a moci, k tomu už je třeba přeci jen více než jen trocha dobré vůle.
Což platí nejen o klientech, ale prakticky o všech, na nichž jsou
cizinci nějak závislí, od personalistů v továrnách až po posledního
úředníka.
„Svého času byl byznys kolem cizinců větší než obchod
s drogami,“ říká razantně Martina Hánová z Kontaktního centra
pro cizince v Plzni. Zdá se, že ví, o čem mluví. Před třemi roky se
stala první koordinátorkou pro migraci na plzeňském magistrátu.
Začala tím, že se rozhodla situaci zmapovat. Fakt, že ze své pozice
ale nemohla nakonec příliš změnit, ji dovedl k rozhodnutí začít
sama cizincům aktivně pomáhat. Založila výše zmíněné Kontaktní
centrum.
„Za všechno se muselo platit, nejhůře na tom přitom byli
Mongolové a Vietnamci,“ pokračuje Hánová. Ti platili velké sumy za vyřízení dokumentů a zprostředkování práce v Česku.
U Vietnamců se to pohybovalo mezi deseti tisíci a čtrnácti tisíci
dolarů, u Mongolů šlo o částku kolem jednoho tisíce eur. Pro ty i ty
to znamenalo celoživotní zadlužení nejen jich samotných, ale
i mnoha příbuzných a známých. Po příletu se dále strhával poplatek za vyřízení ještě dalších dokladů a samozřejmě také za ubytování. Zde je třeba vzít v potaz, že reálné náklady nepřesahují
zhruba 150 eur za české vízum a povolení k pobytu. A platilo se i za
návštěvy lékaře, jakýkoliv další kontakt s úřady či zprostředkování
nové práce při výkyvech výroby.
Velkou roli přitom sehrála jazyková bariéra a absolutní neznalost prostředí, které na ně navíc samo nebylo připraveno. Než se
po dlouhé době v nové realitě zorientovali, platili zprostředkovatelům i za „služby“, které by si jinak obstarali sami. Generovali
tak pro klienty další obrovské částky i mimo oblast zaměstnávání,
kde si agentury automaticky strhávaly až několik desítek korun z
každé odpracované hodiny. „Vlastně často pracovali jen na to, aby
tu mohli přežít,“ vysvětluje Hánová. Přesto, než přišla krize, byli
alespoň někteří z nich schopní své dluhy doma splácet. Poptávka
po pracovní síle byla obrovská, docházelo dokonce i k tomu, že si
jednotlivé agentury vzájemně „kradly“ lidi.
Pracovali za otřesných podmínek i deset až šestnáct hodin
denně, ale hlad po pracovní síle byl tak velký, že si je agentury
nedovolily jen tak neplatit. Běžnou praxí však bylo, že za ně
neodváděly povinné odvody na zdravotním a sociálním pojištění,
aby se maximalizoval zisk. Pro cizince to v konečném důsledku

mohlo znamenat i ukončení pobytu. Dokud jich ale bylo třeba,
úřady „mhouřily obě oči.“
Stejně tak dodnes agentury obvykle oﬁciálně vyplácí pouze
minimální mzdu, na kterou je napsaná smlouva, a zbytek odpracovaných hodin dávají „na ruku“, opět aby snížily náklady.
STŘÍDÁNÍ STRÁŽÍ

„Každý den dokazuješ, že jsi člověk, že dokážeš myslet, cítit,
umíš číst a psát,“ říká lámanou češtinou Tamara (jméno na požádání
změněno). Její příběh je podobný stovkám dalších. Mluví jen pod
rouškou anonymity, natož aby ji někdo fotil. Bojí se. I když nepochází z Ukrajiny, Vietnamu nebo Mongolska. Je Bulharka, která
vyrostla šedesát kilometrů od Soﬁe. Je nepravděpodobné, že by
měla problémy s úřady, Bulharsko je novou členskou zemí EU. Pro
tyto Evropany je český trh práce stále otevřený. Jenže i ji do Česka
dovezla agentura.
Pracuje tu, aby vydělala na bydlení a školné dceři a na léky
pro rodiče, kteří se o dceru po dobu její nepřítomnosti starají. Vídá
je jednou za dva roky. Častěji na cestu domů neušetří. Nejprve
měla práci jako šička mimo Plzeň. Brala 53 korun na hodinu,
přičemž odpracovala tři sta hodin za měsíc. V případě, že dokázala obšívat sedačky do aut 360 hodin, měla slíbeno i 60 korun na
hodinu. „Ne vždycky nám je ale dali,“ dodává hořce. Jak ale sama
dodává, byla na tom stále lépe než Ukrajinky, kterým jejich agentura platila 32 korun na hodinu, ať dělaly, jak dlouho chtěly. Po
dvou letech ale její agentura ztratila v továrně kontrakt. Místo
obšívání koberečků nabídla svým zaměstnankyním prostituci nebo
odjezd na vlastní náklady domů. Dvě z nich skutečně odjely, když
se ostatní na ně mezi sebou složily, což nebylo nic snadného,
protože poslední měsíc nedostaly výplatu. Ostatní se snažily najít
si práci jinde. Tamara měla známé v Plzni a to ji podle ní zachránilo.
Dostala se do ﬁrmy Panasonic přes slovenskou agenturu Danč.
Na Borských polích se jí prý pracovalo dobře. Nebyla tolik
nucena do přesčasů, ale vadilo jí, že byla vždy propuštěna v době
odstávky výroby. Neměla peníze na to, aby mohla sedět doma.
Začala přes jinou agenturu pracovat ve ﬁrmě Daiho, ale i tam se
rychle snižovaly stavy. Navíc ji agentura opět nezaplatila. Do
Panasonicu ji zpátky nevzali, neboť zde mají dohodu s agenturami,
že kdo přejde ke konkurenci, nesmí se tři měsíce vrátit. Mezitím
musela změnit i ubytovnu, neboť i ty mají agentury rozparcelované
mezi sebou. Když člověk od jedné odejde nebo ztratí práci, musí se
ihned vystěhovat. Za každé zprostředkování práce Tamara platila.
Nyní má zase trochu jistoty, je v nové agentuře Trend Práce
a míří do továrny na klimatizace Daikin. Je ráda, protože její
rozpočet je opravdu napjatý. 3 500 korun dá za postel na ubytovně,
600 za internet a 2000 za jídlo. Zbytek (kolem 200 až 300 eur)
posílá do Bulharska. Na otázku, čeho se vlastně bojí, začne vyprávět
trochu zmatené příběhy plné násilí a ponižování. Hlavně se ale bojí,
že by mohla zase přijít o práci. Přitom má vlastně docela kliku.
„Pořád přijíždějí autobusy s dalšími lidmi z Bulharska nebo
Rumunska,“ říká Tatiana Mandíková z plzeňské Charity. Za práci
zaplatí agentuře 300 euro. Přijedou a ti šťastnější z nich dostanou
práci. Dost jich ale neprojde přes vstupní testy, které jsou například
v Panasonicu z matematiky a zručnosti a jsou poměrně přísné. Pak
je agentury nechají bez koruny na ulici.
Navíc pokud pracují třeba na stavbě, dávají jim jen minimální
peníze. Zbytek jim strhávají na nejrůznější poplatky. „Neměl jsem
smlouvu, pracoval jsem měsíc, strhli mi peníze za ubytování,
dopravu, servis s úřady a dali mi 500 Kč. To je na týden života,“
vypočítává jeden z postižených. Sami nemají šanci se z toho dostat
a odjet zpátky. Navíc by jim ani neziskovky neměly pomáhat,
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protože „pro cizince ze zemí EU neexistují podpůrné programy,“
vysvětluje Mandíková.
VIETNAMCI BYLI LEPŠÍ

Jenomže právě lidé z Polska, Slovenska, Bulharska
a Rumunska dnes nahradili v pomyslném plzeňském kole
Ukrajince, Vietnamce a Mongoly, jakkoli samozřejmě ne zcela.
Stalo se tak v okamžiku, kdy přišla krize. S ní totiž úřady „oči mhouřit přestaly“. Královstvím šedi to pořádně otřáslo. Ale jen na chvilku.
V kavárně v samém centru Plzně se v pohodlných sofa kolem
malých stolečků sedí příjemně. Tlumená atmosféra spolu s vůní
čerstvých dortů a kávy přímo vybízí ke zklidnění dne. On je však
nervózní. Co chvíli se dívá na velké značkové hodinky, mne si rukáv
saka a každých deset minut mu zazvoní mobil. Majitel agentury
Presente je zaměstnaný muž. Jeho agentura dodává lidi mimo jiné
do Panasonicu, kde má vlastní přidruženou výrobu. Podle jeho
odhadů „protekly“ přes Presente tisíce lidí. V Plzni mu patří i čtyři
ubytovny. Před krizí se specializoval na Vietnamce a Mongoly.
„Ukrajinec nebyl naše cílová skupina, po nějaké době se zdomestikuje a najde si práci sám,“ vysvětluje obchodní strategii ﬁrmy.
I s Vietnamci však míval i tak velké náklady. Na papíry jeho ﬁrmy
přijela třeba stovka lidí, měl je nahlášené na úřadě práce, zaplatil
zprostředkovatelům ve Vietnamu, ale kolikrát se pak stalo, že nastoupili někam jinam, protože jim nějaké družstvo nabídlo na hodinu více než on. To se nyní již neděje, ale ti, na které je nucen se
specializovat dnes, mají podle něj zase problémy s pracovní
morálkou: „Vietnamci byli lepší než Bulhaři. Šli do práce a pak hned
domů a spát a hned zase do práce. Strašně makali. Bulhaři se chtějí
po práci bavit, opijí se, klidně nepřijdou a chtějí více volna.“ Navíc
prý občas mají i větší ﬁnanční požadavky. S tím se ovšem nedá nic
dělat. „Kdybych jim neplatil tak málo, tak žádný dělník nemůže jít
do obchodu a koupit si LCD televizi s velkou úhlopříčkou za
deset tisíc, protože by stála padesát,“ vysvětluje. Kolik pro něj
v současnosti pracuje lidí, nedokáže odhadnout ani orientačně.
Změna v zemích původu dělníků byla nucená. Firmy na
Borských polích omezily výrobu, ale provozy se nikdy úplně nezastavily. Úřady práce však přestaly cizincům ve velkém vydávat nová
nebo prodlužovat stará pracovní povolení. Do továren měli nastoupit nezaměstnaní Češi. To se nestalo, takže propuštěné cizince
nahradili ti, kteří měli pas ze země Evropské unie. S pracovním
povolením nemají potíže.
Dnes se podle něj výroba znovu zvyšuje a on by potřeboval
další lidi. Nejraději by zase dovážel Vietnamce. Ty, co tu zůstali, ale
vzít zpátky nemůže. Buď ztratili legální status, nebo si zařídili
živnostenský list, a tak je nejde zaměstnat. Mongolové odjeli domů,
pár z nich zamířilo na Západ. Všechno dělal na rozdíl od ostatních
vždy poctivě, fotit se ale odmítá. Rozhovor rychle končí. Platí za
všechny pětitisícovkou a spropitné nechá třikrát větší, než je
Tamařina hodinová mzda.
DOVOLENÁ S PANASONICEM

„Práce je, ale v Plzni ti neprodlouží vízum, musíš jet do Brna,
někdy do Prahy. Jasně, že se zvýšily ceny. Prodloužení pobytu teď
neoﬁciálně stojí dvacet pět až třicet tisíc korun. Jenže to pak rok
pracuješ jenom na to, abys to zaplatil,“ vysvětluje Aleksij, co se
stalo po aplikaci interního pokynu zpřísnit vydávání a prodlužování pracovních povolení pro cizince z tzv. třetích zemí (mimo EU).
Vydalo ho Ministerstvo práce a sociálních věcí v únoru 2009 všem
úřadům práce (oﬁciálně byl potvrzen až o rok později).10
Přestože se opatření mělo realizovat „citlivě“ a také s ohle-

86 | F L E X I - I N - S E C U R I T Y

dem na zaměstnanost v daném regionu, výsledek byl zcela
jednoznačný. Ve městě se přestala vydávat pracovní povolení.
„Snažili jsme se, aby snižování povolení bylo plynulé, jednak kvůli
individuální situaci cizinců a jednak s ohledem na zaměstnavatele.
Abychom je výpadkem zacvičené pracovní síly nějak neohrozili,“
komentovala situaci Magdalena Čadová z plzeňského úřadu práce
letos na jaře.11 Na uvolněná místa měli být přednostně najímáni
občané Česka nebo zemí EU. Nezaměstnanost kolem šesti procent
ovšem Plzeňany k nástupu k výrobním pásům v továrnách nedonutila. „Češi často schválně kazili vstupní testy, jen aby tu nemuseli pracovat,“ říká personalista z Panasonicu. Na místo „zacvičených
sil“ tedy nastoupili ti další v pořadí.
Jedním z nich je i Adam z polské Jelení hory. Na Borských
polích pracuje už několik let a zaměstnává ho agentura Edymax.
V Plzni má i ženu a roční dítě. Krize ho zastihla jako opraváře
v Panasonicu. Po odchodu lidí z Ukrajiny, Vietnamu a Mongolska
šel pracovat k pásu. Řekli mu, že jestli se mu nová práce nelíbí, tak
může jít. Věděl, že jinde to nebude lepší, proto raději zůstal. Deset
a půl hodiny denně pořád dokola dává jeden šroub na dva vodiče.
Má na to přesně třicet dva sekund. Normy se prý neustále zvyšují.
Když nestíhá, křičí na něj: „Kde jsi, co myslíš, někde na dovolené?“
Propuštění lidé reagovali různě. Někteří Ukrajinci se po čase
vrátili domů. Lidé z Mongolska, kteří byli v Plzni, využili nabídku
české vlády a částečně odjeli v tzv. návratových programech.
Česká vláda jim zaplatila letenku a do nového začátku jim přidala
nejdříve 500, později 300 eur. Míst bylo ovšem málo, byrokracie
byla složitá (doložit požadované doklady bylo pro většinu cizinců
prakticky nemožné) a jak už je v logice šedi i za možnost vůbec
dostat se do programu se muselo zprostředkovatelům neoﬁciálně
platit. Vietnamci zpátky nemohli, neboť je svazovaly peníze, které
si museli půjčit, aby vůbec na práci do Česka přijeli. Ti i ti, pokud
zůstali, lavírují na hranici legality nebo jsou už dávno za ní. V Plzni
se ve velkém rozjela práce na černo.
„Znamená to, že lidé jsou mnohem zranitelnější než dříve,“
podotýká Martina Hánová. Často jim nezaplatí nebo jim nabízí za
práci směšné částky.
P O D NIK ATE LÉ Z A PÁ S E M

Oprýskaná ubytovna je narvaná k prasknutí. Na malých
pokojích bydlí tři až čtyři lidé. Za jeden se účtuje dvanáct tisíc
měsíčně. Vejde se do něj přesně jedna skříň a čtyři postele. Pak
už nic. „Člověka to bolí, jak s lidmi zacházejí. Jako bychom byli
ovce,“ říká toho času nezaměstnaný Miroslav z Bánské Bystrice.
V Plzni ho podporuje bratr, který si práci udržel. Jeho naříkání se
odráží od neomítnutých šedých stěn. V poslední práci mu nezaplatili. Shodou okolností byl právě u agentury Presente. Dluží mu
za dva měsíce práce. Snaží se volat majiteli, telefon mu nikdo
nezvedá. Jednou se vypravil i přímo do kanceláří agentury.
Nedopadlo to dobře. „Přijde chlap jako hora. Vypadá, že když si
budete stěžovat, tak vás zmlátí,“ vypráví a ztrácí se v dalších podrobnostech svého příběhu, který je podobný tomu Tamařinu tak,
jako by byl opsaný přes kopírák. Z jedné agentury do druhé,
práce se střídá, chvíli má štěstí, ale zvrtne si kotník a musí zase
jít. Na Slovensko se vrátit nechce, práci by tam prý také nenašel.
Tady má alespoň šanci.
„Všichni nadávají, ale nikdo by se nevracel, doma je to ještě
horší,“ shrne to pomyslně za ostatní vysokoškolačka Olena
z Kirovohradu na Ukrajině, která jako „podnikatelka“ aktuálně plní
regály v samoobsluze. Na rozdíl od jiných měla ale štěstí a nepracuje přes agenturu.
Z většiny propuštěných cizinců se stali živnostníci. Pro mno-

hé z nich to znamená, že na jednom místě pracovali jeden den jako
zaměstnanci a druhý den na tom samém místě už „podnikali“. Vše
zařídila agentura, takže občas o tom ani nevěděli. V praxi by si sami
měli platit daně, zdravotní a sociální pojištění.

* Některá jména a osobní údaje migrantů byly změněny
[1] Analýza investičních pobídek v České republice, Jiří Schwarz a kol.,
Národohospodářská fakulta VŠE v Praze, 2007
[2] Drotári v Plzni: Slováci na práci v průmyslové zóně, Ida Kaiserová, Kulturní
týdeník A2, www.migraceonline.cz

OFICIÁLNĚ NEZJIŠTĚNO

[3] Klientský systém jako quasi-feudalismus v Česku, Jan Černík,
www.migraceonline.cz

Plzeňské úřady zareagovaly na české poměry velmi pružně.
S chvályhodnou snahou situaci nějak řešit se začali scházet zástupci z magistrátu, neziskových organizací a hlavně cizinecké
policie, policie městské i státní, úřadu práce, správy sociálního
zabezpečení, zdravotních pojišťoven a ﬁnančního úřadu. Tenze
mezi nutností mít v zemi cizince a touhou, aby tu vlastně nebyli, se
plně projevila právě při těchto setkáních, jakkoli díky nim spolu
začaly jednotlivé instituce komunikovat a předávat si informace.
Jedním z konkrétních výsledků jejich spolupráce je však paradoxně
možnost pracující cizince lépe kontrolovat - v jejich neprospěch.
Revizoři dopravních podniků mohou zkoumat platnost povolení
k pobytu u těch, co bez jízdenky nastoupí do tramvaje. Podobně
lékaři z nemocnice mají hlásit každého „ilegála“ úřadům. Více skryté, ale o to účinnější, je předávání údajů mezi správou sociálního
zabezpečení a cizineckou policií. Pokud nový podnikatel nezačne
včas platit sociální pojištění, je informace předána cizinecké policii
a té pak „nezbude“ než zrušit povolení k pobytu.12 Jestli pak cizinci
skutečně odjíždí nebo zůstávají na černo, se ovšem oficiálně
nezjišťuje. „Nikdo na sebe nechce vzít zodpovědnost za to, co se
děje. Pro všechny je výhodnější podívat se stranou. Od ﬁrem přes
agentury až po úřady,“ podotkne Sinh Hoang.

[4] Družstva začala vznikat hlavně díky tomu, že jsou méně kontrolovatelná než
pracovní agentury z hlediska pracovně právních vztahů. Ještě donedávna bylo
také relativně jednodušší získat pracovní povolení na místo pro cizince
v nějakém družstvu než v pracovní agentuře. Šance, že by se kdokoliv, koho na
volné místo jinak musí poslat úřady práce, stal dobrovolně členem například
ukrajinského družstva, je oproti téže situaci v pracovní agentuře minimální.
Z tohoto důvodu vzniklo i mnoho družstev, která přežívají bez „klienta“
a nedokáží zajistit práci, za to ale „legitimizují“ pobyt v zemi.
[5] Klientský systém jako quasi-feudalismus v Česku, Jan Černík,
www.migraceonline.cz
[6] Cizinci v mezipatře, Martina Křížková, Nový Prostor č. 332, 30. 6. 2009
[7] tamtéž
[8] Zpráva o plnění úkolů Strategie vlády v boji proti korupci za období let 2008
až 2009, Ministerstvo vnitra, Praha 2010
[9] Například: Život a pracovní podmínky cizinců v Plzni, Antony Holeček,
www.migraceonline.cz, 27. 12. 2009
[10] Viz tisková zpráva MPSV ze dne 10. 3. 2010: MPSV doporučilo zpřísnit
vydávání a prodlužování povolení k zaměstnávání cizincům ze třetích zemí
[11] Ve jménu krize, Martina Křížková, Nový Prostor, č. 349
[12] Ve jménu krize, Martina Křížková, Nový Prostor, č. 349
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S A M O TA . C E S TA D O L E P Š Í
BUDOUCNOSTI.
T E X T: TO M Á Š JA N EB A | F OTO G R A F I E : I VA ZÍ M OVÁ

Mongolští pracovní migranti často přijíždějí do České
republiky s jasným záměrem začít tu nový život a zajistit svým
dětem lepší vzdělání a budoucnost. Platí obrovské částky za
zprostředkování dokladů i práce a pracují v továrnách od rána
do noci za podmínek, na které nejsou Češi ani žádní jiní migranti
ochotni přistoupit. Mnohé mongolské děti však přesto nejsou
tak šťastné, jak by si jejich rodiče přáli. Rodiče přicházejí domů
často jen na noc a na dětech pak leží celá zodpovědnost za chod
domácnosti i za jejich vlastní životy. Kromě předčasné dospělosti
se potýkají i s jazykovou a kulturní bariérou. Jsou jiné. Jsou
samy. A na děti ze zemí mimo EU narozené v České republice
čeká ještě další past – novorozenec musí být draze pojištěn ještě
před porodem. Narodíli se pak bez pojištění předčasně, je už při
propuštění z nemocnice zatížen cca miliónovým dluhem za
zdravotní péči.

vidět ani na okamžik celé dlouhé roky a jsou vystaveny stejné
nejistotě jako jejich rodiče, aniž by však chápaly důvody těchto
náhlých a tragických změn odehrávajících se v jejich životech.
Proto jsem se rozhodl vyhledat několik z dětí mongolských
pracovních migrantů a vyslechnout si, jaké tu získaly zkušenosti.
Chtěl jsem si poslechnout jejich příběhy, protože právě ony jsou
neprávem opomíjenými hrdiny většího příběhu – i se všemi jeho
problémy – pracovní migrace v Evropě. Hledal jsem děti z různých
prostředí a s různým zázemím, aby byl výsledný obrázek co nejširší.
Našel jsem děti, které souhlasily s rozhovory. Poté, co jsem s nimi
strávil nějaký čas, jsem si uvědomil, že se mohu dozvědět velmi
zajímavé věci také vnímáním toho, co neříkají. Zde je to, co jsme
viděli, slyšeli a pozorovali.
BLANSKO

Počet cizinců přijíždějících do České republiky v uplynulé
dekádě prudce vzrostl. Způsobila to zejména poptávka po nekvaliﬁkované pracovní síle, která by vykonávala zaměstnání, o které už
Češi neměli zájem. Mezi mnoha jinými sem v letech 2006-2008
přijelo i okolo 20 tisíc mongolských pracovních migrantů.
Mongolové nejsou české společnosti neznámí – za socialismu často přijížděli do Československa studovat či pracovat, od
roku 1960 do konce osmdesátých let jich tu studovalo více než 60
000. Po pádu komunismu se jich většina vrátila do Mongolska, ale
s růstem české ekonomiky mnoho Mongolů přijelo zpět. V roce
2006 tak žilo v České republice 3 500 Mongolů, zatímco v roce
2008 už to bylo 14 000. Nicméně, tato čísla se zase rychle změnila.
S příchodem světové ekonomické krize zde zůstalo, alespoň podle
oﬁciálních statistik, jen několik málo tisíc Mongolů.
Mongolové rádi vzali práci, o jakou nestáli nejen Češi, ale ani
žádní jiní pracovní migranti. Je to ta nejtvrdší a nejhůře placená
práce – nejčastěji ve fabrikách, které vyrábějí volanty do automobilů, kde jsou velmi dlouhé směny, přísné normy a špatné
a nezdravé pracovní podmínky. Mongolové však podle všeho mají
k vykonávání takové práce více než dostatečnou motivaci. Patří
totiž k těm migrantům, kteří se od samého začátku v České republice plánují usadit a přivést sem i své rodiny. Hlavním důvodem
k tomuto velkému životnímu rozhodnutí je přání zajistit svým
dětem lepší budoucnost, tedy příležitost studovat a žít v Evropě.

Blansko je městečko o zhruba 20 000 obyvatelích na jižní
Moravě. Zatímco před nějakými deseti lety věděla většina Čechů
o jeho existenci jen díky jeho průmyslové minulosti a nedalekým
slavným jeskyním, dnes je známé tím, že v něm žije poměrně velký
počet mongolských pracovních migrantů, kteří pracují v místních
továrnách. V roce 2008, na vrcholu migrační vlny do České republiky, žilo v Blansku okolo 600 Mongolů. A ačkoli je v České republice více měst s větším počtem mongolských migrantů, média si
vybrala právě Blansko.
Celé to začalo v roce 2007, kdy zde pořádala skupinka
českých neonacistů demonstraci proti přítomnosti Mongolů ve
městě, jež je podle nich Mongoly terorizováno a jehož obyvatelům
berou práci. Demonstrace naštěstí skončila jako naprosté ﬁasko,
neboť se na ni dostavilo všeho všudy jen 20 neonacistů z celé
republiky a nikdo z místních se jí také nezúčastnil. Nicméně,
Mongolové se začali bát neonacistických akcí zamířených proti
nim a to nejen v Blansku.
Ovšem fakt, že se k demonstraci nepřidal nikdo z místních,
zároveň neznamená, že by byli Mongolové ve městě přehnaně
populární. Stále se objevují povídačky o nepříliš vstřícném postoji
místních vůči nim. Podle Mongolů je například v podnicích v blízkém okolí, ve kterém bydlí, téměř nemožné najít volný stůl pro
Mongola, dokonce i když je hospoda prázdná. Každý stůl má totiž
“rezervaci” na celý večer. Když ovšem do hospody přijde Čech,
místo se pro něho vždycky najde. A ve výčtu takových příkladů by
se dalo dlouho pokračovat. Byl jsem tedy zvědav, jaká situace tu ve
skutečnosti panuje a jak se Mongolům v Blansku žije, zvláště pak
jak se v takovém prostředí daří mongolským dětem. A tak jsem se
tam zajel podívat sám.

DĚTI MONGOL SK ÝCH MIGR ANTŮ

VELKÉ SLOUČENÍ JEDNÉ RODINY

Od okamžiku, kdy jsem se začal seznamovat s příběhy mongolských migrantů v České republice, jsem přemýšlel, jak se
s těmito velkými životními změnami vyrovnávají jejich děti. O nich
i jejich situaci je však těžké najít jakékoli informace – médii jsou
opomíjeny a ve státním monitoringu také nefigurují. A ačkoli
jsou oficiální statistiky vykazující počet Mongolů, kteří ztratili
vinou ekonomické krize práci a následně i víza, lehce dostupné,
o mongolských dětech jsem v nich ani v médiích nenašel žádnou
zprávu.
Tyhle děti nemají jednoduchý život. V zásadním rozhodování
o emigraci rodiny nemají žádné slovo. Jsou potom nuceny adaptovat se v nové zemi, musí se vyrovnávat se ztrátami kamarádů, jejichž
rodiny se stěhují pryč za prací. Je jim souzeno měnit školu dvakrát
či třikrát ročně, své rodiče nebo prarodiče často nemají možnost

V jednom z mnoha blanských panelákových bytů žije velká
mongolská rodina se čtyřmi dětmi. I když jsou to sourozenci, každý
z nich má hodně odlišný životní příběh. Dnes žijí všichni
pohromadě, ale cesta k tomuto velkému sloučení trvala celých
dlouhých osm let. Adyasuren, 17-tiletý mladík, chodí na střední
školu. Chce se stát automechanikem. Hraje rád fotbal. Adyasuren,
neboli Áda, jak mu říkají jeho spoluhráči a kamarádi, má opravdu
talent a v týmu patří mezi ty nejlepší. Když se rozčílí, křičí na svoje
spoluhráče neodolatelným jihomoravským přízvukem. Člověk by
ani nepoznal, že je Mongol. Integroval se do společnosti díky
sportu. Je v každém směru integrální součástí svého týmu.
V Blansku žije už jedenáct let. Bylo mu pět, když jeho rodiče odjeli z Mongolska a o něco více než o rok později už s nimi byl v České
republice.
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Khangorovi, Adyasurenově mladšímu bratrovi a nejmladšímu ze všech dětí, je 11 let a narodil se už v ČR. Stejně jako jeho
starší bratr je i on velmi talentovaný fotbalista. Nezdá se, že by měl
s životem v České republice nějaké problémy - ve škole má
kamarády, hraje v dobrém fotbalovém týmu a rád vypráví o svých
vítězstvích. I on má onen silný, okouzlující jihomoravský přízvuk,
jakkoli se u něj, narozeného na Moravě, už opravdu není čemu
divit. Když se Khangor poprvé setkal se svými dvěma sestrami,
chodil už na základní školu.
Khangorovým a Adyasurenovým sestrám, dvojčatům, které
se jmenují Khaliun a Khulan, byly čtyři roky, když jejich rodiče
odjeli do Evropy. V Mongolsku pak žily s prarodiči, kteří se o ně
starali místo rodičů plných osm let. Tak dlouho totiž trvalo, než jim
jejich rodiče ušetřili peníze na letenky a víza. Rodina se tak v roce
2006 konečně sloučila.
Khulan a Khaliun je 15 let. Ve srovnání se svými bratry česky
pořád ještě neumějí příliš dobře a z toho plyne i to, že jim škola
nejde tak hladce. Obě mají problémy komunikovat plynně
v češtině, ale každá z jiného důvodu. I když každý hned pozná, že
Khaliun a Khulan jsou dvojčata podle toho, jak se k sobě chovají,
vůbec nevypadají stejně. Dokonce i pro jejich bratry je jejich
odlišný vzhled neustálým terčem vtipů. Ale neliší se od sebe pouze
vzhledem. Khulan je handicapovaná: je hluchoněmá. Když mluví
s jinými lidmi, používá znakový jazyk a “překládá” jí i její sestra
Khaliun.
Mezi dvojčaty je ještě pár dalších rozdílů. Zatímco Khaliun
chodí do sedmé třídy, Khulan je teprve ve čtvrté třídě speciální
školy pro neslyšící. Khaliun chodí do školy v Blansku, ale Khulan
musí jezdit do školy do Brna, které leží odtamtud asi 30 km na jih.
Jedna cesta Khulan trvá hodinu a půl. Každé ráno musí vstávat
velice brzo, a když odjíždí do školy, její sourozenci ještě spí.
První tři roky po příjezdu do ČR bydlela přes týden ve školním
internátu, od září 2010 ji ale odtamtud rodiče vzali domů. Jak sama
říká, je ráda, protože: “v internátu jsem měla jen jednu kamarádku,
která už vyšla základní školu, šla na střední a odstěhovala se pryč.”
Její spolužáci jsou o čtyři roky mladší než ona. Když přijela
z Mongolska, musela začít školu od první třídy. K tomu Khulan
a Khaliun dodávají: “Když jsme přijely do Čech, musely jsme se učit
češtinu. Ale Khulan se taky musela naučit českou znakovou řeč,
protože ta mongolská je jiná.” Děvčata nám ještě později vysvětlila,
že Khulan vlastně nikdy mongolskou znakovou řeč nepoužívala,
protože si vytvořila vlastní jazyk a že Khulan v Mongolsku vlastně
nikdy nechodila do speciální školy pro děti se sluchovým
postižením. Z toho všeho je tedy zřejmé, že adaptovat se a zařadit
se do společnosti v nové zemi je z celé rodiny nejobtížnější právě
pro Khulan.
Ekonomická krize měla na tuto rodinu dva zásadní dopady,
jeden pozitivní a jeden negativní. Tím pozitivním je fakt, že se
Khaliun přestěhovala z internátu domů. Její rodiče už neměli dost
peněz na placení jejího ubytování, takže rozhodli, že bude do školy
každý den dojíždět. Khulan ty dlouhé cesty ale nevadí, naopak je
ráda, že může trávit více času s rodinou a že už není tolik sama.
Druhý dopad však v sobě nenese nic pozitivního ani náznakem. Když začala krize, snižovaly se v místní továrně stavy, a i ti
šťastnější, kterým se podařilo si práci udržet, museli přistoupit na
to, že jim bude snížen plat. Rodiče dětí, o kterých píšeme, si práci
naštěstí udrželi, jakkoli museli souhlasit s novými pracovními normami, což pro ně znamená vynaložení ještě většího úsilí na to, aby
vydělali dost na pokrytí nákladů celé rodiny. Před krizí dostávali 81
Kč za jeden obšitý a slepený volant. Po ní za něj mají jen 70 Kč.
Dříve byla norma na jeden volant 80 minut, teď mají na zvládnutí
stejné práce jen 60 minut. Nyní musí pracovat ještě déle a s větším

nasazením. Byt tedy šestkrát týdně opouští velmi časně z rána
a vrací se okolo osmé hodiny večer.
Život dětí se zdá plynout poměrně pomalu, bez zvláštních
vzrušení. Přes týden chodí do školy a potom se musí starat
o domácnost. Víkendy obvykle tráví na blízkém hřišti spolu
s dalšími mongolskými dětmi, což samy popisují slovy: “Potloukáme
se po hřišti a povídáme si.” Jejich bližší kontakty s českými dětmi
vystihují dobře jejich vlastní rezignovaná slova: “Ne, opravdové
kamarády mezi nimi nemáme.”
Absenci přátelských vztahů mezi českými a mongolskými
dětmi však není na vině pouze jiný vzhled Mongolů a jazyková
bariéra, řekl bych. Důvod leží zřejmě v jejich dramaticky odlišném
životním stylu; mongolští rodiče jsou oba ustavičně v práci a chod
domácnosti tak zajišťují děti – vaří, uklízejí, nakupují, všechno
samy. Jejich rodiče pracují dokonce i o sobotách, takže jediným
dnem, kdy může být rodina pohromadě a “něco podniknout”, je
neděle. V neděli jsou však mongolští rodiče naprosto vyčerpáni
a jedinou věcí, po které touží, je zůstat alespoň jeden den doma se
svými dětmi a odpočinout si. Mongolské děti tak s těmi českými
nemohou sdílet zážitky a dobrodružství, která je potkávají, když
o víkendu vyjedou vlakem nebo autem do přírody, lyžují, jezdí na
kole, plavou, chodí na houby, jdou do kina nebo jedou do jiných
měst a vesnic navštívit kamarády či příbuzné. Mongolské děti tak
žijí naprosto paralelní životy, které se kromě školy s životy českých
dětí nikde neprotínají, a mají tak zcela jiné životní zkušenosti.
Jakkoli to tedy pro Čechy zní zvláštně, vezmemeli v potaz již
známé okolnosti, není překvapením, že děti dosud nenavštívily
blízké slavné jeskyně ani neznají okolní krajinu. Děti nemají kromě
rodičů nikoho, žádné rodinné známé, strýčky, tetičky nebo
prarodiče, kteří by s dětmi místo rodičů takový výlet podnikli.
Všichni tihle lidé zůstali v Mongolsku. A ta obrovská vzdálenost je
obzvláště bolestná pro dvojčata, kterým byli jejich prarodiče rodiči
po dlouhých osm let. Sotva které české dítě má tak malou naději
ještě někdy v životě uvidět svoje vlastní prarodiče.
191 ROKŮ DLUHU

Rodina malé Oyun žije v Třebíči, městě položeném asi 120
kilometrů jihovýchodně od Prahy. Oyun se narodila předčasně
v prosinci 2008, kdy byla její matka těhotná pouhých šest měsíců.
V dubnu, po dlouhých měsících plných permanentního strachu
o Oyunin život, nastal konečně den, kdy Oyun propustili z nemocnice. Na cestu domů však mladí rodiče dostali kromě miminka
ještě něco navíc. Nemocnice jim vystavila účet na více než milión
korun za nemocniční péči o jejich nedonošené dítě.
V České republice musí být novorozenec migrantek z tzv.
“třetích” zemí, neboli ze zemí mimo EU, pojištěn ještě před svým
narozením. Pojištění ještě nenarozeného dítěte navíc vůbec není
levné – přijde na zhruba 50 000Kč za 12 měsíců, což je nejkratší
možné období, na které lze pojištění pořídit. Tato praxe se výrazně
liší od situace občanů ČR a EU, jejichž děti jsou automaticky
pojištěny stejnou pojišťovnou, u jaké je pojištěna matka dítěte.
A není snad ani třeba dodávat, že pro mnoho migrantek je 50
000kč naprosto astronomická částka.
Sarantuya se pokoušela koupit pojištění poté, co se dítě již
narodilo, ale kvůli vysokým nákladům na léčbu nedonošeného dítěte nechtěla holčičku žádná pojišťovna pojistit. Spolu
s manželem se Sarantuya pokoušela v naději, že nemocnice může
nějak snížit dluh, jenž značně převyšoval jejich ﬁnanční možnosti,
nalézt s nemocnicí nějaké východisko, ale marně. Nemocnice
chtěla zaplatit a podle zákona nelze takový dluh prominout.
Zoufalou situaci se nakonec podařilo vyřešit několika neziskovým

FLEXI-IN-SECURITY

| 89

organizacím, které rodině pomohly a s nemocnicí vyjednávaly více
než rok. Obě strany nakonec souhlasily s tím, že Saratuya a její
manžel budou splácet 500 Kč měsíčně. Navíc se díky pomoci místních neziskovek podařilo zajistit celé rodině trvalý pobyt na
humanitární bázi a Oyunino pojištění je tak hrazeno státem.
Sociální pracovníci z města jim pomohli najít levné ubytování
v městských sociálních bytech a místní Charita je zahrnula do své
sítě a průběžně jim nabízí pomoc. A nakonec – Sarantuya a její
manžel mohou díky její pomoci navštěvovat také kurzy češtiny
v nedaleké Jihlavě.
Všechno tedy ukazuje na to, že Oyuina rodina je již mimo
jakékoli ohrožení. Dokonce i Oyun je přes vysoké šance případných
trvalých následků na zdraví kvůli svému předčasnému narození
v pořádku. Nic netuší o potížích, kterými si rodina prošla. Dělá teď
své první krůčky a rodiče mohou alespoň na chvíli zapomenout na
neobvykle složitou a komplikovanou vazbu, kterou jsou teď nejen
Oyuniny rodiče, ona sama, ale zřejmě i její děti a vnuci spojeni
s Českou republikou.
Příběh této mladé rodiny, jejího problému se zdravotním
pojištěním svého dítěte (nebo matky při porodu) není zdaleka
ojedinělý. Velmi netypický je však jeho šťastný konec. V Blansku,
například, žije další mongolská rodina s podobným problémem.
I jejich syn Temuulen se narodil předčasně, a rodiče proto stejně
jako v předchozím případě nestihli pojištění koupit. A tak jako
Oyun, kterou potom odmítly všechny zdravotní pojišťovny pojistit
zpětně, i Temuulen opouštěl nemocnici nepojištěn a s dluhem ve
výši zhruba 800 tisíc Kč.
Tento případ se však odlišuje především informační vakuem,
ve kterém rodiče Temuulena žijí. Ačkoli rodině pomáhaly a radily
dvě místní neziskové organizace a navštívil ji po chlapcově narození i představitel Velvyslanectví Mongolska v ČR, žádná skutečná
pomoc nikdy nepřišla. Rodina zoufale potřebuje právní pomoc
a poradenství, protože bez něj nemá šanci svůj palčivý problém
vyřešit. Temuulenovi rodiče stále nemohou najít zdravotní
pojišťovnu, která by ho pojistila, a tak musí za každou návštěvu
doktora platit. “Musíme platit hotově za všechno: léky, očkování,
prohlídky u lékaře. Všechno je tak drahé. Ani když má Temuulen
horečku, nemůžeme jít k doktorovi. Koupím mu nějaké léky
v lékárně,” říká chlapečkova matka, které se vrací vzpomínky na
první nejtěžší týdny: “na začátku jsme neměli nikoho, kdo by nám
řekl, jak se máme o Temuulena starat. Žádné babičky, dědy, žádné
příbuzné, nebyl tu nikdo, kdo by nám poradil. Zvládli jsme to. Ale
po celou dobu, co jsem se starala o Temuulena, přemýšlela jsem:
Dokážu si udržet i svou práci?”

životní standard pro svou dceru.
Jejich plat v továrně na volanty se odvíjel od počtu jimi
vyrobených obalů. Což je dobré, říkali si zřejmě, protože jejich
měsíční příjem bude záviset jen na jejich snaze. A tak pracovali 12
hodin denně, aby dali dohromady dost peněz na cestu Buyaky do
Čech, která žila mezitím v Mongolsku u babičky. Její rodiče pracovali opravdu tvrdě a Buyaka za nimi mohla po roce jejich dřiny
přiletět.
Když se tak v prosinci 2008 stalo, bydleli její rodiče stále ještě
v ubytovně pro dělníky, kde ovšem nepanovaly zrovna ideální
podmínky pro výchovu dítěte. Proto se rozhodli pronajmout si
v sousedství byt. Jejich životní úroveň se tím okamžitě velmi pozvedla, ovšem stejně tak vzrostly i jejich životní náklady. A tak začali
Buyačini rodiče pracovat ještě víc.
Buyaka musela do dvou měsíců od svého příjezdu nastoupit
do české školy. Její rodiče si přáli, aby ji nestihl obvyklý osud dětí
migrantů, které musí kvůli jazykové bariéře nastoupit do nižších
ročníků, než by odpovídalo jejich věku. Navštěvovala proto jazykový kurz, aby si vylepšila svou češtinu a usnadnila si nástup do
školy. Buyaku stálo učení ohromné úsilí, ale vytrvala. Po nějakém
čase jí rodiče začali platit i hodiny violoncella. Dnes si vede na
hudebních hodinách i ve škole velice dobře a chodí do sedmé,
jejímu věku odpovídající třídy.
Boroldzoi a Lchagva jsou na ni velmi pyšní: “Oba dva pracujeme v dlouhých směnách, abychom Buyaku zajistili. A ona nám
moc pomáhá. Překládá nám, a ještě mezi školou a hudebními
lekcemi uklízí a vaří.” Buyačini rodiče tak mohou být konečně
šťastni – bydlí v hezkém bytě, mají svou dceru u sebe v Čechách
a Buyka má dobré výsledky ve škole i na hodinách cella. Ale jejich
štěstí má jednu vadu na kráse - Buyaka žije svůj život zcela
osaměle.
Její rodiče odcházejí do práce, když ještě spí, a jsou stále
v práci, když se Buyaka vrací ze školy domů a připravuje se na hodiny violoncella nebo češtiny. Jsou pořád ještě pryč v době, kdy
uklízí byt a chystá večeři pro celou rodinu. Když její rodiče konečně
přijdou z práce domů pozdě večer, často i v noci, snědí večeři
a velmi unaveni jdou spát. Je sama a tak to jde den za dnem.
Když jsem se ptal na její kamarády, řekla mi tahle milá a také
po čertech houževnatá mongolská slečna: “Ve škole nemám moc
českých kamarádů. Moji nejlepší kamarádi byli Mongolové, ti se
ale, když přišla krize, vrátili s rodiči do Mongolska nebo odjeli
někam dál. Ani nevím kam.” Statečná Buyaka si ale na svůj osud
nestěžuje. Na rozdíl od mnoha českých dětí je stále zaměstnána
a pracuje na své budoucnosti.

MÉ CELLO A JÁ – ŽIVOT V DOKONALÉ SAMOTĚ

SAMI DOMA NA VESNICI

Buyaka žije na okraji Prahy. Je jí 13 let a chce se stát hudebnicí. Když ještě žila v Mongolsku, brala lekce hry na tradiční mongolský hudební nástroj morin chúr, zvaný též koňská hlava, a také
se učila mongolské národní tance. Její otec Boroldzoi a její matka
Lchagva v Mongolsku také studovali a učili hudbu. Buyačin otec
rád vzpomíná na událost z roku 2006, při které hrál tradiční mongolskou hudbu v ohromném orchestru 800 hráčů na morin chúr,
kteří se sjeli z celého Mongolska, aby si připomněli 800 let existence Mongolska.
V roce 2007 se Buyačini rodiče přestěhovali do České republiky, aby zajistili svému jedinému dítěti lepší životní úroveň
a vzdělání. Dnes pracují v nedaleké továrně, kde i oni vykonávají
práci typickou pro mongolské pracovní migranty v ČR – šijí kožené
potahy na volanty do automobilů. Pracují v dlouhých směnách,
aby zaplatili nájem pěkného dvoupokojového bytu a udrželi dobrý

Maralmaa a Odbayar bydlí v malé vesnici asi 40 km východně
od Prahy. Je jim 11 a 9 let. Jejich rodiče, Batsaikhan a Gantsetseg,
přijeli do České republiky už před více než deseti lety. Nejdříve
přijel Batsaikhan, jejich otec, o dva roky později i matka Gantsetseg
s dcerou Maralmaou, které bylo v té době 5 let. Jejich tříletý syn
Otbayar zůstal u prarodičů v Mongolsku a přijel za nimi až po
dalších třech letech. V té době se ﬁnanční situace rodiny už stabilizovala a rodiče si mohli dovolit koupit mu vízum a letenku do
České republiky.
Batsaikhan a Gantsetseg pracovali z počátku jako mnoho
dalších Mongolů ve fabrice na volanty, tentokrát ale v Rumburku,
kde podobně jako v Blansku žilo několik set mongolských pracovních migrantů. Maralmaa tam spolu s rodiči žila tři roky. Potom se
všichni přestěhovali do Prahy, kde Batsaikhan a Gantsetseg pracovali ve stejné továrně jako Buyačini rodiče. Dokonce žili ve stejné
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ubytovně. Obě rodiny se spřátelily.
Po několika letech v Praze se rodiče Maralmay a Odbayara
rozhodli přestěhovat se pryč z Prahy, protože – jak mi sami
vysvětlili: “Naše děti trávily příliš mnoho času s jinými mongolskými dětmi a nesoustředily se dostatečně na školu.” V té době
byla česká ekonomika na vrcholu svého boomu a rodina se cítila
dostatečně pevná v kramﬂecích na to, aby si vzala hypotéku na
dvoupokojový byt v panelovém domě, který byl původně postaven
ještě za komunismu pro důstojníky sovětské armády.
Panelák, ve kterém mají svůj byt, není zajímavý ničím, kromě
toho, že byl nedávno rekonstruován. Pro tuto rodinu to však byla
zřejmě trefa do černého. Češi by takovéhle bydlení nepovažovali
za kýžený životní standard, v Mongolsku by se ale takovýhle byt
řadil mezi vůbec nejlepší, jaké tam lze najít. Půjčka navíc byla v té
době poměrně dobře dosažitelná. Poté, co přišla krize do České
republiky, však musí rodiče ještě více pracovat, aby zvládli půjčku
splácet.
Celá rodina se tak doma jen zřídka setká na dobu delší než
pár hodin. Jak říká Odbayar: “Naši rodiče jsou v práci pořád.”
A Maralmaa ho doplňuje: “Když přijde z práce máma, jde tam táta.
A když zase přijde domů táta, jde do práce máma.” Tohle tvrzení je
pravda – rodiče musí využít každé příležitosti pracovat, takže
pracují šest dní v týdnu ve směnách dlouhých až 12 hodin.
Batsaikhan si už našel novou práci ve skladě na periferii Prahy, ale
Gantsetseg chodí ještě stále do továrny na volanty. Je už opravdu
unavená ze všech těch těžkých a dlouhých směn a permanentního
dýchání výparů lepidel a chemikálií, které se ve výrobě používají.
Proto si momentálně hledá novou práci. Oba dva mají výčitky, že
vidí jeden druhého jen na pár hodin týdně a že celý den mohou
s vlastními dětmi strávit jen zřídka.
Když jsem se dětí zeptal, jak se jim líbí vesnice, ve které nyní
žijí, Odbayar jen odtušil: “Jo, dobrý,” ale Maralmaa po chvíli dodala:
“V Praze to bylo lepší, měli jsme tam víc kamarádů.” A potom si

vzpomněla na dobu, kdy žila s rodiči v Rumburku: “Tam se mi líbilo
víc, protože tam byla spousta kamarádů.” Odbayar ale ještě dodal:
“A mně se líbí i tady, máme tady taky kamarády.” Maralmaa mlčela.
Na naší procházce kolem školy a na hřiště děti po cestě pozdravily
několik spolužáků, ale neměl jsem dojem, že by byl mezi nimi
nějaký přátelský vztah. Čas tráví sourozenci podle všeho hlavně
spolu. Na druhou stranu se obě děti podle všeho v nové zemi dobře
adaptovaly. Dokonce se, na rozdíl od svých rodičů, oslovují českými
podobami svých jmen – tedy Mája a Oto.
Zajímalo mne, co děti považují za svou identitu, která země
je pro ně domovem, a kde by chtěly v budoucnu žít – v Čechách
nebo Mongolsku? Na to, aby mi odpověděly na tyto otázky, jsou
příliš malé, tak jsem se Odbayara alespoň zeptal, kterému hokejovému týmu fandí a on řekl bez váhání: “Kanadě nebo Švédsku”.
Celkově jsem z nich získal dojem, že v daném okamžiku je jejich
největším trápením fakt, že nemohou trávit se svými rodiči tolik
času, kolik je v českých rodinách obvyklé.
PRVNÍ GENERACE

Jak jsme viděli, nejmladší mongolská generace to nemá
v České republice vůbec snadné. Děti se musí nejen seznámit
s novou zemí a osvojit si nový jazyk, ale musí se také naučit žít
samy a navíc s faktem, že jsou jiné. Jejich rodiče jsou permanentně
v práci a snaží se zajistit rodině to nejprozaičtější, avšak základní
– dobré životní podmínky a materiální a ﬁnanční stabilitu. V České
republice jsou přítomni jen fyzicky, mentálně jsou daleko. V zásadě
jsou tedy jejich děti tou tak zvanou “první generací”. To ony,
předčasně dospělé děti s životními zkušenostmi, jaké nemá ani
mnoho z dospělých, budou muset pro sebe objevit tuhle zem a
najít v ní své místo. Mějme naději, že se jim to podaří, a zajistí tak
svým potomkům nejen to, ale i prarodiče a přátele, které budou
moci navštěvovat podle své vůle a libosti.

FLEXI-IN-SECURITY
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V Praze žijí dvě skupiny afrických migrantů, které však
spolu nemají téměř žádný kontakt. Ti první většinou přijeli na
univerzity na studentskou výměnu ještě před sametovou revolucí, zůstali zde a integrovali se do české společnosti. Ti druzí
přijíždějí v posledních letech cestami plnými nástrah jako
žadatelé o azyl nebo nelegální migranti za lepším životem.
Jejich prvním zaměstnáním je zde obvykle práce „nahaněčů“
v centru Prahy, kde lákají turisty do nočních podniků. K této
„ostudě”, jak sami své práci říkají, nemají žádnou alternativu
z mnoha důvodů, počínaje jejich statutem, který jim neumožňuje
legálně pracovat, konče rasismem českých zaměstnavatelů.
Jsou vytlačováni na okraj společnosti a spojováni s obchodem
s drogami. A pak je tu Michel, v jehož smutném osudu se mísí
hlavní rysy obou skupin Afričanů. Ale pro nikoho z nich není
návratu – tradiční africké společnosti přijímají zpátky jen ty
úspěšné.
Danny je skutečný český patriot. Doma v Kongu nosí kšiltovku
s nášivkou české vlajky, ve skříni má zásoby slivovice, becherovky,
fernetu a desek Karla Gotta. Do Česka přijel studovat v osmdesátých letech a v listopadu 1989 chodil se svými spolužáky z ČVUT
zvonit klíči na Václavské náměstí. Letos v létě se tu dokonce oženil,
prvním tancem novomanželů byla konžská rumba, druhým česká
polka. Danny spolupracuje s českými firmami, které podnikají
v jeho rodném Kongu a v sousedních státech, a pravidelně se sem
díky tomu vrací.
„Všiml jsem si, že je najednou v Praze spousta Afričanů.
Jednou jsme s kamarády popili, šli jsme po půlnoci do baru na
Václaváku a všude kolem byli černoši. Jen jsem zíral,“ vzpomíná
na změnu, kterou registruje od roku 2004. Od té doby na nočním
Václavském náměstí a v okolních uličkách historického centra
postává stále více lidí pocházejících převážně z Afriky. Lákají turisty a kolemjdoucí na diskotéky, do strip-barů, nevěstinců a někdy
jim nabízejí drogy.
Kdo ale tihle lidé jsou? Odkud a proč přišli? Jak se do Prahy
dostali? Pro koho teď pracují? Jak tady žijí a jaká je jejich zkušenost s Čechy a s českými úřady? Odpovědět nedokáže ani Danny.
„Vůbec nic o nich nevím, nikdy jsem s nimi nemluvil,“ říká.
A podobně jsou na tom skoro všichni Pražané.
S TA ŘÍ V E RS US N OV Í A FRI Č A NI

Dannyho slova ukazují bariéru, která dělí dvě části pražské
africké komunity. Na jedné straně jsou „starousedlíci“ - etablovaní
a integrovaní. Studovali zde, mluví česky, mají více kontaktů
s českými přáteli než s jinými Afričany. Žije jich v Česku kolem dvou
tisíc (vyjma Egypťanů, Tunisanů, Maročanů a Alžířanů) a jsou vcelku
neviditelní, roztroušení po celé zemi. Nejčastěji sem přicházeli díky
stipendiím, které poskytovalo komunistické Československo
studentům ze spřátelených zemí – především z Konžské republiky,
Angoly, Etiopie, ale vlastně z celé Afriky.
Na druhé straně bariéry stojí ti noví, většinou mladí muži,
kteří do Prahy přišli bez peněz, většinou po nebezpečné cestě jako
nelegální přistěhovalci či žadatelé o azyl. Teď po nocích postávají
a pracují na Václavském náměstí a v přilehlých ulicích v centru
města. Skoro všichni pochází ze západní Afriky, nejčastěji z Nigérie,
dále z Kamerunu, Pobřeží slonoviny, Toga, Senegalu. Nikdo přesně
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neví, kolik jich v posledních letech do Prahy přišlo. Sami svůj počet
odhadují na pár stovek až na dva tisíce.
To není mnoho, ale přesto se v očích řady Čechů stali
ztělesněním celé české africké komunity. Na webových diskusních
fórech se jimi zaklínají odpůrci přistěhovalců – jsou pro ně ukázkou toho, jak imigrace kazí starou tvář Prahy. A i právě toho, že by
mohli být dáváni do spojení s „černochy z Václaváku“, se bojí i etablovaní čeští Afričané. „Tím, jak tam pořád v noci postávají a nikdo
přesně neví, co dělají, můžou škodit pověsti všech černochů
v Česku,“ říká Danny. Kontakty mezi oběma skupinami českých
Afričanů jsou proto minimální.
INTELEKT KAZÍ PŘÍLEŽITOSTI

Stejně vidí situaci i Ibrahima, senegalský jaderný fyzik, který
v Česku žije už třicet let. Tento rozený vypravěč překvapuje nad
skleničkou minerálky nejen květnatou češtinou, ale též znalostí
evropské historie a příběhů známých českých a rakouských
matematiků. Nejzajímavější je ale Ibrahimův popis životního stylu
elity v jeho rodném Dakaru. Žije sice v jednom městě a zemi, ale
přitom je myslí v úplně jiných zemích – část elity létá několikrát do
roka do Mekky, dívá se na arabské televizní pořady a sleduje tamní
zprávy; jiná část zase doma mluví francouzsky a díky televizi se
lépe orientuje v tom, co se děje v Paříži než v Senegalu.
O Afričanech v centru Prahy však Ibrahima mnoho neví.
„Václaváku se v noci vyhýbám, snažím se náměstím vždycky projít
co nejrychleji a s nikým se nedávat do řeči,“ vysvětluje, proč nezná
nikoho z nově příchozích Afričanů, ačkoli většinou pochází ze stejného regionu jako on, ze západní Afriky. „Nechci, aby mě s nimi
jiní Češi viděli. Ještě by si mysleli, že jsme přátelé, že spolu máme
nějaké kšefty. Nechápali by, že se spolu jen tak bavíme a přitom nás
žádné kamarádství nepojí. V Africe je tohle běžné, ale tady ne, Češi
by tomu nerozuměli.“
Jednou se ale přece jen dal do řeči se dvěma krajany. Potkal
je u Karlova mostu, jak převlečení za námořníky lákali turisty na
vyhlídkové plavby. „Neměli vzdělání, neuměli česky, ale přesto si
vydělali více než já. Uměli totiž cizí jazyky, byli k cizincům
přátelští, dávali jim tipy, kam jít ve městě, a dostávali za to slušné
spropitné,“ vypráví Ibrahima. Oba senegalští „námořníci“ přijeli
do Prahy ukrytí ve vlaku z jihu Evropy, kam dopluli lodí z Dakaru.
Nejdříve přespávali na nádraží, pak začali chodit na pražské diskotéky, kde oslovili jiné Afričany, kteří jim půjčili peníze do
začátku. „Nechápal jsem, jak se jim může tak dařit, když se
nedomluví a nikoho tu zpočátku neznali. Řekli mi, že mě svazuje
můj intelekt, že nevidím všechny možnosti, jak se tady dá dobře
vydělat,“ říká Ibrahima.
VÁCL AVÁK: DOPORUČENO K AMAR ÁDEM

O Afričanech z Václavského náměstí nechtějí mluvit ani barmani v Hushi, v nejznámější z restaurací, ve kterých se pražští
Afričané scházejí – prý tam nechodí ani lidé z Václavského náměstí
ani žádní Nigerijci. Kontaktům s nimi se vyhýbají i Češi, kteří roky
tančí africké tance nebo bubnují v západoafrických rytmech – prý
je to poměrně drsná a nepříjemná komunita.
Jejich odstup je dán podezřením, že Afričané v centru Prahy
obchodují s drogami a že jsou napojeni na nigerijskou maﬁi, která
je v celé Evropě známá právě byznysem s drogami a lidmi. Stejné
podezření, totiž to, že Afričané z Václavského náměstí pracují pro
gangy, které je do Evropy propašovaly, mají i v sídle pražské
pobočky Mezinárodní organizace pro migraci (IOM). Její pracovníci vypráví historky o migrantech, které policie našla schované

v tubusu spojujícím letadlo a terminál letiště v Ruzyni. „Migranti
z jiných zemí nám o své cestě vždycky něco řeknou. Afričané ne,
mlčí a říkají jen to nejnutnější,“ říká Vlastimil Vintr z IOM.
O Afričanech každopádně přibývají pochybnosti, které
vyplývají ze zkušeností s jinými skupinami přistěhovalců: „Ostatní
migranti přesně vědí, co je čeká, že pak v Česku budou například
pracovat v továrnách. Afričané tu představu nemají – s čím sem
tedy jdou? Přichází jen tak naslepo? To je těžko uvěřitelné, vzhledem k tomu, že za cestu určitě platí stovky nebo tisíce dolarů.
Nemají tady žádné kontakty? Copak ale můžou výpravu řekněme z
Nigérie zvládnout sami? Nepomáhá jim v té cestě někdo, kdo si tak
obstarává své budoucí pracovníky?“ ptá se řečnicky Vintr.
„O těch kabaretech předem nevěděl nikdo. U nás nic takového není, nikdy předtím jsem takové bary neviděl a takovou práci
neznal,“ říká Will pocházející z britské části Kamerunu, který láká
turisty do erotického kabaretu Darling v ulici Ve Smečkách. To samé
říkají i všichni ostatní oslovení Afričané z Václaváku. „Ale octneš se
v Praze, nemáš práci, kamarádi ti doporučí jít na Václavák a vysvětlí
ti, jak to tam funguje. Nemusíš se s nikým z kabaretu domlouvat.
Prostě oslovíš prvního kolemjdoucího a pozveš ho do strip-baru.
Když s tebou půjde, tak hned u vstupu na ruku dostaneš peníze. Tak
se za tím výdělkem začneš vracet,“ vypráví Will v kavárně Lucerna.
A dodává: „Víš, život u nás je nastavený úplně jinak. Už samo cestování po Kamerunu je vcelku dobrodružství. Jezdíš přes oblasti,
kde bydlí jiná etnika, jejichž jazyku nerozumíš, ale přesto si musíš
poradit. Jsme prostě docela připravení cestovat a žít všude.“
MIKROKOSMOS NOČNÍHO VÁCL AVÁKU

Na nočním Václavském náměstí prodávají čerstvé nigerijské
jídlo už tři kuchaři. Na zádech si přináší tašku plnou kelímků
s ještě teplým pálivým rizotem se zeleninou, rybou a hovězím
masem. Za stovku je pak prodávají ostatním Západoafričanům,
kteří zde do rána pracují. Jeden z kuchařů cítí, že tu pro tři konkurenty není místo, a tak zvažuje, že si najde jinou práci a bude
stejně jako většina jeho krajanů lákat kolemjdoucí do nočních
kabaretů a strip-barů.
Hloučky Afričanů postávají na celém náměstí. Někteří kolemjdoucí turisty oslovují slušně, kultivovaně, jiní vulgárně – nabídka
typu „Do you want pussy?“ má prý zvláště u mladých britských
turistů úspěch. Různé typy oslovení odráží i různý původ a vzdělání
Afričanů. „Najdete tu lidi, kteří nikdy nechodili do školy, i lidi,
kteří vystudovali univerzitu,“ vypráví John z Nigérie, vzděláním
architekt. V Praze přes týden pracuje ve ﬁrmě, která pořádá různé
semináře. „Vydělám si ale jen patnáct tisíc. Na nájem a živení
přítelkyně a malého dítěte to nestačí. Proto si sem o víkendech
chodím přivydělat,“ vysvětluje svou motivaci.
John tu tedy pracuje jen o víkendech. Tom z Nigérie zas
v Rumunsku studuje na univerzitě programování a na Václavák si
jen přijel vydělávat během letních prázdnin. Ila z Nigérie se naproti tomu na Václavák vrátil po dvou letech, poté co ztratil kvůli ekonomické krizi práci. Motivy jsou tedy pestřejší, než by se mohlo na
první pohled zdát. Pro většinu mužů je však práce na Václaváku
jediným zdrojem příjmu.
Etnická skladba naháněčů z nočního Václaváku je ovšem
bohatší, než se na první pohled zdá. Nepracují zde totiž jen Afričané,
ačkoli jsou kvůli barvě své pleti nejviditelnější. Do nočních klubů nás
láká i mladý Španěl, který právě dostudoval počítačovou graﬁku a na
náměstí si teď tři týdny vydělává na cestu východní Evropou. Nebo
Francouz, kterého už nebavilo pracovat doma jako IT specialista, si
oslovování lidí na náměstí očividně užívá a dává tip do začátku:
„První věc, kterou se tady musíš naučit, je rozpoznávat a neoslovo-

vat Čechy. Jsou totiž často nepříjemní a hned tě někam vulgárně
pošlou.“ Do strip-baru turisty láká i pohledná Češka, bývalá zdravotní sestra, která dala Václaváku přednost kvůli vyššímu výdělku.
Říká, že se díky práci na ulici naučila mluvit anglicky, španělsky
a trochu francouzsky. A na Václaváku poznala i svého manžela,
Kubánce, se kterým tu po nocích pracují pro kabaret Darling.
Většinu pracovníků ale přesto tvoří lidé ze západu Afriky.
„Lidé z východní Afriky jsou nesmělejší, neumí tak snadno
spontánně oslovovat neznámé lidi jako my,“ říká jeden z naháněčů,
který sám pochází z Beninu a v Praze navíc pracuje pro jednu pracovní agenturu. Nejvíce členů komunity z Václavského náměstí prý
pochází z nigerijského křesťanského etnika Ibo v deltě řeky Niger.
Jejich domov je zamořený ropou a vláda je kvůli separatistickým
snahám dlouhodobě diskriminuje. Všichni oslovení muži se také
shodují, že na Václaváku nepracují skoro žádní západoafričtí muslimové, kteří spíše emigrují do jiných zemí a práci „naháněčů“ by
nezvládli.
S ILNÍ U TEČO U, S L A B Í ZŮS TA N O U

Jednou z mála výjimek je v tomto smyslu Nevin. Nevin vystudoval střední školu, na vysokou už prý nemohl, protože se musel
starat o mladší sestry. „Tátu zabili při střetech mezi muslimy
a křesťany, máma pak zemřela po nemoci. Nechtěl jsem doma
zůstat, v mém městě spolu křesťané a muslimové pořád bojují,“
vypráví nigerijský muslim v bleděmodrém tričku s nápisem United
States of America, který čeká na vyřízení své žádosti o azyl. Nigerijci
však azyl v Česku získávají jen výjimečně – v letech 1993 až 2007
byl azyl přiznán jen 19 z 662 žadatelů.
„Lodí jsem se dostal do Itálie, kamarád znal jednoho kapitána. Nemusel jsem za plavbu nic platit, odpracoval jsem si ji na
palubě. V Itálii mi pak někdo doporučil jet do Prahy, tak jsem se
sem vlakem dostal. To všechno bez víza. Nikoho jsem tu po příjezdu neznal. Několik prvních nocí jsem přespával v nonstop
barech. Pak jsem poznal jiné Afričany, kteří mi poradili, jak požádat
o azyl,“ vypráví Nevin při posezení v parku před Hlavním nádražím.
On ani většina jeho oslovených kolegů ale nedokáží přesněji
vysvětlit, jak se do Prahy dostali a proč si jako svůj cíl vybrali zrovna Česko.
Popisovat příběhy Afričanů z Václavského náměstí totiž není
snadné. Muži se rádi dají do řeči, ale jen neradi přechází z nezávazné
konverzace k větším detailům a osobnějším tématům. A ti, kterým
nevadí hovořit patnáct, třicet minut přímo na ulici, zas nemají příliš
chuť se sejít k delšímu, strukturovanějšímu rozhovoru, natož se
nechat fotit. Později se doslýcháme, že se řadě Afričanů nelíbí
pozornost, kterou náš výzkum k Václavskému náměstí možná
přivede. Obávají se, že politici náměstí úplně vyčistí od kabaretů
a nočních klubů a oni pak nebudou mít kde pracovat a sklouznou
hlouběji do podsvětí.
„Chci odsud posílat sestrám nějaké peníze, ale zatím si na to
dost nevydělám,“ vypráví na závěr našeho setkání Nevin a podává
svou charakteristiku všech mužů z Václaváku: „Nigerijská vláda na
masy obyčejných lidí kašle, není to jako tady, v Nigérii se o sebe
musíš postarat sám. Když jsi silný a chceš bojovat za svoji svobodu,
tak odtamtud odejdeš. Když jsi slabý, tak zůstaneš tam, kde ses
narodil a umřeš tam.“
OSTUDA ZA 2000 KORUN ZA NOC

„Obchodoval jsem v Kamerunu se dřevem. Viděl jsem, jak
velkou marži si narážejí evropští partneři k výsledné ceně, tak jsem
chtěl přijet do Evropy a organizovat ten obchod odsud,“ říká už
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zmíněný Kamerunec Will, který do Prahy přiletěl před čtyřmi lety.
Každý den pročítá zpravodajské weby zahraničních agentur a baví
ho rozmlouvat o dění ve světě. „Česko je navíc Africe trochu podobné. I vy jste byli kolonizovaní (Sověty) a i vás to poznamenalo.“
„Kamarád tady hrál fotbal ve Spartě Praha a doporučil mi
přijet. Přicestoval jsem s normálním vízem, pak jsem tady požádal
o azyl, rychle jsem si našel přítelkyni, oženil se s ní a získal tím trvalý pobyt,“ vypráví o svém příjezdu.
Dříve se tradovalo, že nejrychlejší cestou, jak získat trvalý
pobyt v České republice, byl ﬁngovaný sňatek přes zprostředkovatele, což však již česká legislativa neumožňuje. Žádný z oslovených Afričanů si však „koupit manželku“ nezkusil, ani nikoho
takového nezná. Shodují se, že pro ně není těžké si najít českou
manželku na diskotékách, jako to udělal třeba Will.
Kamerunský třicátník teď pracuje pro kabaret Darling, který
– stejně jako dva další strip-bary – zaměstnává stálou skupinu
„naháněčů“. Za každého přivedeného turistu jim platí sto korun,
tedy třetinu vstupného. Peníze si pak Will a jeho kolegové ráno po
každé noční směně dělí rovným dílem. Výhodou takového
stálejšího „kontraktu“ je záruka, že si Will každou noc vydělá aspoň
něco. U jmen „naháněčů“ si prodavači vstupenek do kabaretů dělají
čárky za každého dovedeného hosta a ráno jim za všechny zaplatí.
Ostatní strip-kluby platí jednotlivým „naháněčům“ přímo za
každého přivedeného zákazníka s rizikem, že si někdy během noci
„naháněč“ nevydělá nic. Obecně se majitelé nočních klubů prý
chovají férově, k hádkám o peníze prý na konci směny prakticky
nedochází.
Není takový výdělek tak slušný, že vlastně odrazuje od hledání
jiné práce? „Nemáte nikdy jistotu výdělku. Nemáte žádnou dovolenou. Nic neuspoříte a takovou práci nebudete moci dělat, až
budete starší,“ říká Will a i ostatní oslovení Afričané tvrdí, že by si
radši vydělávali jinak než touhle „ostudou“. Stěžují si na věčnou
nejistotu, která je s touto prací spojená, na fakt, že nemůžou nikdy
počítat s pevným příjmem.
Běžné zaměstnání prý v Česku sehnat nedokáží – především
kvůli neznalosti češtiny, kvůli rasismu českých podnikatelů
(o němž na Václaváku uslyšíte nespočet konkrétních historek),
kvůli hospodářské krizi, v níž někteří z nich ztratili své nejisté
úvazky, a často kvůli statutu žadatelů o azyl. Stěžují si také na systém pracovních agentur, které vykořisťují dělníky z východní
Evropy – pracují prý za tak nízkou cenu, že není možné najít práci
na stavbě, z níž by se dalo v Praze slušně žít. Někteří proto vypráví
historky o kamarádech, kteří se z Prahy odstěhovali do západní
Evropy – kde pracují třeba jako řidiči autobusu v Londýně.
Will na bleších trzích v sobotu ráno nakupuje levné secondhandové zboží, které pak posílá do Afriky a vydělává na jeho
prodeji. Zrovna také kupuje staré auto, které nechá lodí přepravit
do Kamerunu, kde ho za vyšší cenu prodá. „Evropa je jiná, než si jí
před odchodem z domova představujeme. Všichni o ní sníme,
a pak skončíme tady na Václaváku na ulici,“ vypráví Will. „I já lžu
svým známým v Kamerunu, když s nimi po telefonu mluvím o svém
pražském životě. Neříkám jim, že tady pracuji po nocích na náměstí,
a nerad bych, aby sem nějaký příbuzný přijel a viděl to. Styděl bych
se. Když v klubech mluvím se slečnami, tak se od těch Afričanů
z Václaváku taky distancuji, říkám jim, že s nimi nemám nic
společného. Je to prostě mizerná práce.“
DROGOVÁ STOPA

Willa štve, když jsou muži z Václavského náměstí neustále
spojováni jen s prodejem drog. „Prodávají je tu chlapíci, kteří na
náměstí přichází každou noc tak na dvě hoďky, je jich pár. Rozeznáte
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je už podle vzhledu. Ale drogy se přece prodávají všude kolem, na
diskotékách, v klubech. Co je proti tomu Václavák? A proč by někdo
ve velkém prodával drogy tady na náměstí, kde je všude policie
a všechno je hlídané? Všude kolem se v tomhle městě dějí mnohem
horší zločiny,“ rozčiluje se nad kriminalizací své komunity.
Will současně popisuje cestu, kterou se z „naháněče“ turistů
do strip-baru může snadno stát dealer. „Každou noc mě někdo
osloví a ptá se mě, jestli nemám drogy. A vypadám snad jako dealer? Je pochopitelné, že pak někdo, kdo tu v zimě celou noc stojí
a moc si nevydělá, zapne mobil a zavolá známému, který u sebe
vždycky nějaké drogy má, aby si díky prodejní marži trochu
přivydělal.“
Výroční zpráva Národní protidrogové centrály z roku 2009
v pasáži o obchodu s kokainem výslovně zmiňuje jen nigerijskou
maﬁi. „V ČR Nigerijci zpravidla najímají kurýry z řad jiných Afričanů nebo i Čechů. Ti dovážejí do tuzemska kokain zejména ze
zemí západní Evropy (Holandsko, Velká Británie, Španělsko,
Francie). Kurýři často převážejí kokain v autech, autobusech či
vlakem, letecky již méně. Množství, ve kterém takto kurýři kokain
převážejí, se pohybuje mezi 1-3 kg... Pouliční distribucí kokainu
v ČR se zabývají především Nigerijci a jiní občané ze zemí západní
Afriky, kteří jsou lokalizováni zejména v centru Prahy a v pražských
nočních klubech. Dále se pak pouličním prodejem kokainu
zabývají také občané ČR.“
Konkrétnější informace se však dají stěží zjistit. Útvar pro
odhalování organizovaného zločinu na žádost o rozhovor poslal
jen e-mail s velmi obecnými odpověďmi a závěrem, že zveřejňování
těchto informací by šlo proti smyslu jejich práce.
Studiem drogových mafií se v České republice zabývá
i Miroslav Nožina z Ústavu mezinárodních vztahů. Za předmětem
svého výzkumu sám často jezdí do Afriky či Asie. Během pobytu na
univerzitě v severonigerijském městě Kano například poznal, jak
funguje tamní maﬁe. „Studenti, kteří se znají ze svého klanového
území, vytvářejí malé, vnitřně soudržné buňky o čtyřech nebo pěti
lidech. Společně studují, mají společný ﬁnanční bank, společně
tlačí na učitele, když jim nechce dát dobrou známku. Po studiích
často expandují do světa. Jeden se usadí v třeba Bangkoku, další
například v Praze a New Yorku a organizují přepravu heroinu,“ řekl
Nožina v jednom z dřívějších rozhovorů zveřejněném na blogu
fotografa Günthera Bartoše.
„Netuším, kolik z lidí na Václaváku skutečně drogy prodává,“
doplňuje při našem letním setkání, „v pasážích a kavárnách posedávají distributoři, kteří dávají drogy pouličním prodavačům. Ti
mají jejich číslo a zavolají jim, když od nich chce někdo něco
koupit. Je tedy těžké odhalit, kdo přesně drogy prodává.“
Nigerijské maﬁe v Česku operují již od roku 1990. Přesunuly
se sem po otevření hranic se západní Evropou. Tehdy pro ně bylo
jednoduché rozhodit své sítě a rozšířit vyzkoušené metody práce
do nových oblastí, ve kterých ještě policie neměla s podobnými
skupinami žádné zkušenosti. „Jako jejich kurýři často pracovali
mladí Češi, kteří sem drogy vozili například z Thajska, nigerijská
maﬁe stála v pozadí a vše organizovala,“ říká Nožina, podle něhož
maﬁe v Česku také testovala nové strategie, které pak přenášela do
západní Evropy. Bossové maﬁí a distributoři drog prý tento byznys
provozují dlouhá léta; pouliční prodavači – většinou čerství imigranti, kteří jsou v zoufalé ﬁnanční situaci – se tak živí jen krátce,
dokud nenajdou jinou práci. Po jednom, dvou letech je nahradí
noví přistěhovalci.
R A S TA FA RI Á N V E V ÝCH O D NÍM B LO KU

„Některé z příběhů, které vám poví, jsou pravdivé, jiné ne, to

nepoznáte. Někteří měli doma problémy a žádají o azyl oprávněně,
jiní ne. Někdo přijel s vízem, někdo ilegálně, cesty jsou různé,
převaděčské gangy k tomu nejsou potřebné. Všichni sem ale přišli,
protože chtějí žít lepší život,“ říká Tony, čtyřicetiletý nigerijský
hudebník, který do Evropy přišel už před dvaceti lety, a zrovna mu
kvůli rušení nočního klidu zavřeli hudební klub.
Na rozdíl od jiných starších Afričanů zná hodně mužů
z Václaváku a zná jejich příběhy. „Někteří tu práci na Václaváku
dělají rádi, někteří ne. Nemají ale určitě žádné alternativy, jinou
práci prostě nedostanou. Není to žádná zábava stát v zimě v noci
na Václaváku. A není to dobré ani pro pověst Afričanů,“ říká
a pokuřuje u toho svůj několikátý odpolední joint marihuany. Ta je
pro něj jako věřícího rastafariána svatou květinou.
I jeho příběh je těžko uvěřitelný – před dvaceti lety z Nigérie
přiletěl do Moskvy a pak s hudbou procestoval několik států
bývalého Sovětského svazu. „Anglicky tam tehdy mluvil jeden
člověk ze sta, byl jsem úplně ztracený a během půl roku jsem se
prostě musel naučit ruštinu,“ říká, „bylo mi dvacet a jednou jsem
šel jen sám celou noc hustým lesem přes hranici z Běloruska na
Ukrajinu. Na cestu jsem si mohl svítit jen zapalovačem. Byl jsem
tam jen já a mé cigarety.“
PRO NEÚS PĚ Š NÉ NE NÍ NÁV R AT U

Podobně neskutečnou cestu za lepším životem v Evropě zažil
i Michel Pale, jediný z pražských Afričanů, který se nechal vyfotografovat.
„Prales je zrcadlem, ve kterém se můžete pozorovat a přemýšlet sám o sobě,“ řekl před třemi lety Michel, někdejší student
farmacie v Hradci Králové, v rozhovoru s českým týdeníkem1. „Těch
různých stromů, keřů, rostlin a květin. Naprosto originálních, ani
jeden list není stejný, když se podíváte pozorně, vždycky objevíte
nějakou, třeba titěrnou odlišnost ve tvaru, velikosti nebo barvě.
A všechno to raší, bují do všech stran, proplétá se a vytváří nepředstavitelný chaos a zároveň to zaniká, uvolňuje místo novému.“
Od roku 1999 je tento přemýšlivý muž žadatelem o azyl
v České republice. Michel, momentálně muž bez domova, je jednou ze známějších tváří pražských Afričanů. Večery a noci nepřečkává jen u piva nebo čaje v bezejmenných nonstop barech,
rozhodně se neschovává a vybírá si i populární kavárny a kluby.
Nepatří však k Afričanům, kteří se živí a vydělávají na Václavském
náměstí. Naopak, náměstí se vyhýbá, prý kvůli častým policejním
kontrolám. Po jedné z nich v lednu skončil v policejním voze, který
ho zavezl do detenčního centra.
Michel, usměvavý a zajímavý padesátník, poprvé přijel do
Československa v roce 1985 studovat. Bylo mu tehdy 28 let a dostal
stipendium, které tehdejší komunistická vláda poskytovala
studentům ze spřátelených afrických států, tedy i Konga. Jeho studium směřovalo bezproblémově k inauguraci do chvíle, kdy po
sametové revoluci nová demokratická vláda přestala tato stipendia
vyplácet.
Michel tehdy studoval předposlední ročník farmacie. Na rozdíl
od řady jiných afrických stipendistů pocházel z chudé rodiny venkovského učitele a neměl potřebných pět tisíc dolarů na zaplacení
posledního roku a půl univerzity. Proto se bez diplomu vrátil do
Konžské republiky, kde v dalších letech pracoval v různých manuálních profesích. Jeho vlast se po dlouhotrvající diktatuře právě
vydala na cestu demokratizace, která však skončila občanskou
válkou a návratem diktátora z osmdesátých let k moci.
Život byl během občanské války stále obtížnější, proto Michel
s pomocí strýčka pracujícího ve státních aerolinkách sehnal levnou
letenku zpět do Prahy a zažádal si poprvé o azyl. To se stalo před

jedenácti lety.
Od té doby se tento talentovaný Afričan s téměř vysokoškolským vzděláním postupně dostává více a více na okraj společnosti. Jeho žádosti o azyl byly zatím všechny zamítnuty – nemá
tedy právo zde pracovat, žije bez dokladů a prostředků a potácí se
mezi uprchlickým táborem, byty pražských přátel a ulicí s vizí velmi
obtížného stáří. „Ostatní uprchlíci mě mají rádi a nejen oni.
Pomáhám hlídačům s luštěním křížovek. Baví mě rozesmávat
kuchařky, kterým zpívám české písničky,“ vypráví o svých pobytech
v táboře pro azylanty.
Pražské africké komunitě se Michel vyhýbá, bojí se, že by ho
bohatší Afričané neustále tlačili k návratu do vlasti a tomu se chce
za každou cenu vyhnout. „Kdybych se musel vrátit, tak se zabiju.
Považovali by mě za losera. Teď si lidé myslí, že když jsem v Evropě,
tak musím být také bohatý. Kdyby poznali, že nejsem, tak by se mi
pořád smáli, vyčlenili by mě z komunity, chovali by se ke mně, jako
bych neměl žádnou cenu. Proto je pro mě lepší být v Praze bezdomovcem.“
CHCEME ŽÍT JAKO V Y

Osudy, motivace a cíle Afričanů z Václavského náměstí
v jejich podání tedy poněkud odporují představám Pražanů i etablované africké komunity.
Jejich příběhy se v zásadě scházejí v následujících několika
věcech: Do Prahy přišli sami, bez pomoci převaděčských gangů,
u nichž by se museli značně zadlužit. Na náměstí pracují, protože
zkrátka jinou práci neseženou anebo proto, že jim výdělky z jiných
nestálých zaměstnání nestačí. Drogy se na Václavském náměstí
prodávají, ale je to záležitost pouze malé skupinky lidí.
A všichni by ocenili pomoc od českého státu a nevládních
organizací v podobě bezplatných kurzů češtiny, kterou by je úřady
donutily se naučit. Jazykové kurzy se běžně nabízejí jinde v Evropě,
tady zatím chybí. Nechtějí od státu peníze, potřebují se jen naučit
jazyk, aby mohli uspět na českém pracovním trhu a mohli si na
sebe vydělávat a integrovat se. Nechtějí vytvářet černošská ghetta,
ale žít jako Češi.
„Češi se musí hlavně začít zajímat, kdo ti imigranti vůbec jsou.
Musí pochopit je i jejich potřeby. Jen tak se dá zabránit budoucím
větším sociálním problémům,“ říká Will a pokračuje dál obecněji
o imigraci a o šanci, kterou Česko na rozdíl od bohatších západoevropských států ještě má. „Afričané odsud nezmizí, tak to prostě
dnes ve světě funguje. Odsunete jednoho, přijdou dva noví. Cestu
si vždy nějak najdou, jde jim o lepší život, pro to lidé udělají cokoliv.
Zaplaťpánbůh aspoň za tuhle práci, bez ní by si spousta lidí musela vydělávat v podsvětí,“ říká mladý Kamerunec a popisuje velkou
šanci, kterou podle něj Česko ještě má: „Africká komunita je tu
zatím malá, nežijí v žádných ghettech, ale v domech s Čechy. Zatím
je šance podpořit jejich integraci, ve které je pak budou napodobovat i další generace imigrantů. Pokud dopustíte vznik ghett, tak
i noví přistěhovalci budou přicházet rovnou do nich a bude strašně
těžké je z nich dostat. A další generace přicházet budou, tomu
nikdo nezabrání.“
* Většina jmen a zemí původu migrantů byla změněna
[1] Týdeník Respekt - Jaroslav Formánek: „Říkám jim: Jsem stoprocentní
sněhulák“, 3. 6. 2007
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MIG R AČNÍ PA S T NA M A ZURSK ÝCH
JEZERECH
T E X T: P I OT R S ZEN A J C H | F OTO G R A F I E : M O N I K A K M I TA

„Cirkulární migrace” označuje proces, při kterém migrant
opakovaně cestuje do nového místa za prací, kde se ale nikdy
natrvalo neusazuje. Mnoho obyvatel severovýchodního Polska
odjíždí na 3–8 měsíců do Německa, Španělska, Itálie či Velké
Británie. Jsou srozuměni s tím, že se v cizí zemi zhorší jejich
životní podmínky a že budou pracovat hluboko pod svojí kvaliﬁkací. S prací v šedé zóně je navíc vždy spojené permanentní
riziko podvodu a špatného zacházení. Po návratu domů použijí
peníze spíše na každodenní život než na investice. Mnozí
postupně rezignují na budování kariéry doma. Nevybírají si
takový život ani z nerozumu ani z lehkomyslnosti – je to jediný
způsob jak zajistit své rodiny a přežít. Pracovní trh doma jim
lepší podmínky nenabízí. A to vše v srdci Mazur – v nádherné
turistické oblasti s divokými lesy a tisíci křišťálově čistými
jezery.
„Když se ti ta trocha úspor, co máš, scvrkne, měl bys znovu
vyrazit a zalátat svůj rozpočet... Je dobře, když ty úspory máš. Když
se ale rozplynou, nezbyde než začít přemýšlet o další cestě. Nesmíš
si dovolit znovu spadnout až na dno, aby ses už nemusel těžce
zvedat na vlastní nohy.“ Iwona*
JOANNINA ODYSE A

Její příběh migrace za prací by vydal na opravdové drama.
Joanna svůj příběh vypráví nad šálkem silné turecké kávy a třešňovým likérem u kuchyňského stolu až do dvou hodin do rána.
Téhle jemné hnědovlásce je 36 let. Žije s manželem a dvěma dcerami (dvanáct let a jeden rok) na rodinné farmě, kde pracovali a žili
její rodiče. Její manžel každé ráno dojí a krmí krávy, nicméně
nemají dostatek zvířat ani pozemků, aby z nich bylo možné uživit
celou rodinu. Vesnice, kde žijí, se jmenuje Biedaszki. Jméno vesnice je odvozeno od slova „bieda“, což znamená: bída, chudoba.
Ve vesnici stojí jen šest domů vybudovaných z balvanů z luk
a červených cihel typických pro architekturu Východního Pruska,
jehož byla tato oblast dříve součástí. Postarší taxikář, který nás sem
přivezl z nedalekého městečka Węgorzewo, se tu s námi také
zastavil na přátelský hovor a kávu – každý se tu zná s každým. Pro
většinu Poláků je tahle část Polska území nikoho, konec světa,
který leží jen 15 km od hranic s ruským Kaliningradem.
Vůbec poprvé byla Joanna v Řecku již v roce 1996, těsně po
své svatbě. „Žije se tam skvěle,“ tvrdil zprostředkovatel práce
z nedalekého města Ełk. „Tři měsíce krásného počasí, pěkné ubytování, všechno, co potřebuješ.“ Pak si vybral ekvivalent měsíčního
platu za své služby.
Joanna si pamatuje pocit úzkosti na hranicích. Polsko tehdy
ještě dávno nebylo v EU. Na hranicích ji vybrali na zvláštní kontrolu. Celník se jí zeptal na účel cesty: „‘Turistika’, řekla jsem a myslela jsem přitom na svůj kufr plný konzerv. ‘Siguro?’ zeptal se.
‘Opravdu? Pokřižujte se, jestli je to pravda!’ A já jsem to udělala,“
říká Joanna a dívá se mi do očí.
Jeli dva dny a spali v autobuse. Řidič je nechal na pláži, kolem
nebylo vůbec nic. Pak pro ně přijel muž s náklaďákem s otevřenou
korbou. To, co je ale nejvíce rozlítilo, bylo jejich ubytování. „Neomítnutá tvárnicová bouda s palandami. Sprchy bez závěsů. Byla
tam zima. Horší než vězeňská cela. Podlomila semi kolena.“
„Podívej,“ mává mi náhle před nosem Joannin manžel fotoalbem,
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„Čtyřhvězdičkový hotel v Řecku!“ Vypadá skutečně hrozně.
A Joanna na fotce dělá dojem teenagera, který se ztratil.
Skupina zavolala agentovi a řekla mu, že dohoda byla jiná.
Složili se na taxi a vyslali jednoho z nich vyjednávat do pracovní
agentury v centru Atén. Vyhrožovali žalobou, pokud jim nenajdou
nové pracoviště s lepšími podmínkami. Nakonec našli práci – sběr
pomerančů a broskví – v nedalekém v Aniﬁ. Nocleh měli ve starém
kině. Jeden z nich se šel napřed ujistit, že jsou podmínky snesitelné.
Druhý den v 6 hodin ráno vyrazili do práce na pole, a to opět
v otevřených náklaďácích. Zprostředkovatel mluvil o teple, ale na
listech stromů byla jinovatka. „Broskve byly jako koule ledu. Všichni
jsme na sobě měli trička.“ Pomerančovníky mají malé ostré ostny
– nedostali žádné pracovní oděvy a už vůbec ne rukavice. Brzy se
však objevili místní stánkaři, kteří nabízeli holínky a pláštěnky.
Pracovníci si je však museli zaplatit z vlastní kapsy. Jídlo bylo
dobré, ale bylo ho málo. Museli si kupovat další, avšak za ceny
obvyklé v turistickém regionu, kde žili.
„Nepamatuji si, kolik jsme dostali zaplaceno,“ říká Joanna.
„Bylo to ještě v drachmách. Ale domů jsem si nic nepřivezla. Možná
asi tak 800 zlotých (nyní 200 euro). A krabici pomerančů.“
Podruhé byla v Itálii. To bylo mnohem později, v roce 2005.
Pracovala na rajčatové farmě: sběr, krájení, sušení. A opět se výlet
příliš nepodařil. Dohoda s prostředníkem zněla na tři měsíce, ale
kvůli neúrodě byla práce pouze 40 dnů a platilo se denně za
odvedenou práci. Zaměstnavatel řekl: „Děkuji vám – to je vše.“
A pak museli platit za ubytování, plyn, nemluvě o autobusových
jízdenkách, jídle na tři měsíce dovezeném z Polska a asi 150 eurech,
které zaplatili předem agentovi. Později se dozvěděli, že majitel
farmy už za nábor zaměstnanců zaplatil.
Joanna mi vypráví další živé detaily. Mladého Poláka brutálně
zbili jiní polští muži pod jakousi triviální záminkou. Joanna si ho
pamatuje, jak se vracel do Polska, zbitý, bez peněz, jen s medvídkem pro své dítě. Také si vzpomíná na muže, kterého zastrašoval
společník zaměstnavatele pistolí (říkalo se o něm, že patřil ke kalábrijské mafii). Popisuje i zatajování návštěv u lékaře. Lékařské
recepty dostávali na jména Italů, kterým mohli věřit. Pracovali
ilegálně – bylo to ještě předtím, než se italský trh otevřel novým
členským zemím EU.
Potom následovala předlouhá cesta zpět. Jeli z Kalábrie do
Říma, bez znalosti italštiny, bez jízdenek, se zavazadly, schovávali
se ve vlacích a byli prakticky bez peněz. Joanna, nejvíce otevřená
a komunikativní, vedla celou skupinu.
„Když jsme uviděli autobusové nádraží, ze kterého jsme měli
odjet, začaly nám téct slzy. Jedeme domů! Museli jsme čekat na
autobus do Varšavy. Spali jsme na lavičkách na nádraží. Pak přišla
ochranka a požádala nás, abychom odešli, že se nádraží zavírá.
Vytlačili nás ven. Venku bylo pod nulou, neměli jsme peníze na
hotel. Podívali jsme se na sebe – byli jsme jako bezdomovci, pod
mostem.“
„Jaké jsi měla tehdy myšlenky?“ ptám se jí. „Vracela jsem se
domů s prázdnou. Nemohla jsem zavolat svému manželovi. Spojení
se přerušovalo. Myslel si, že jsem zavěsila schválně. Brečela jsem.“
V tu chvíli se ještě po letech rozplakala. „Byl to jeden velký chaos.
Nevěděla jsem, co mě doma čeká. Bála jsem se, že mi vezmou
moje dítě. Bylo to poprvé, co jsem ji opustila na tak dlouho. Začala
se v noci počůrávat. Bylo to hrozné.“
Když nastoupili do autobusu, propukla v nich veliká radost.
Někteří muži ze skupiny, kterou vedla, k ní přišli a říkali: „Víš,
Joanno, to ty jsi nás dovedla domů. Z konce světa. My bychom se
bývali ztratili a zůstali tam. Nikdy už z domova neodjedeme.“
Joanna pokračuje ve vyprávění příběhem o výletu do Urbina

v Itálii v roce 2005 – první, který se vyplatil.
„V roce 2005?“ všiml jsem si. „Ve stejném roce jako jsi byla na
rajčatové farmě? Odjela jsi i přes takovou katastrofální zkušenost, kterou jsi udělala předtím? Bylo to těžké rozhodnutí?“
„Ne.“ Chvíli je zticha. „Byli jsme v těžké situaci. Musela jsem
vsadit všechno na jednu kartu. Když jsem slyšela, že je šance zase
odjet, řekla jsem bez jakéhokoli přemýšlení: Jedu.“
Joanna pracovala jako celodenní pečovatelka o starého, 85tiletého pána. S jeho dcerou Marlizou – italskou učitelkou němčiny,
zhruba stejně starou jako ona sama, se brzo spřátelily. Brzy po té,
co začala pracovat, přišly Vánoce. „Dostala jsem dárek od Marlizy.
Byl jsem překvapená. Měl jsem slzy v očích. Na oplátku jsem jim
upekla bramborové placky a polské cukroví faworki. Chtěl jsem
tam vnést alespoň trochu polské atmosféry. Byli to velmi hodní
lidé.“ Joanna pracovala jako náhradnice za svoji polskou přítelkyni,
která žila v Urbinu trvale, v době, kdy ona byla na návštěvě u své
rodiny v Polsku. Jela tam pracovat ještě dvakrát na tři a na čtyři
měsíce. Na poslední cestu s sebou plánovala vzít se i svou dcerku.
Marlizin otec ale bohužel zemřel. Joanna však přesto do Itálie
odjela a pracovala tam jako uklízečka v domácnosti. Po návratu
domů otěhotněla, a tak byla tahle cesta zatím její poslední.
VELKÁ JEZERA

„Ten, kdo chce pracovat, si práci najde.“ – říká tady každý. Ale
co dělat, když práce není žádná?
Města Giżycko a Węgorzewo leží na plavební trase po okouzlujících Mazurských jezerech, která jsou hlavní turistickou atrakcí
severovýchodního Polska. Tisíce velkých i menších jezer obklopené panenskými lesy a propojené sítí kanálů tu umožňují plavbu
dlouhou desítky kilometrů. Bílá elegantní plachta zrcadlící se na
hladině jezera – to je typická fotograﬁe na pohlednicích z Mazur.
Dalo by se předpokládat, že hlavním zdrojem zaměstnanosti
a podnikání je tu cestovní ruch. Turismus je však zároveň pro tuto
oblast prokletím. Turistická sezóna tak daleko na severu trvá jen
krátkou dobu – od června do září, jen vzácně déle. V průběhu
sezóny lze najít nárazovou, špatně placenou práci, obvykle
„načerno“ nebo na „pružnou“ formu pracovního smlouvy, většinou
vynucenou zaměstnavateli. Pracovníky nabírají bary, hotely
a přístavy, také stavební ﬁrmy, ale jen do září. Pak se v regionu
všechno zastaví a usne zimním spánkem. Co je tu největší problém? Každý vám řekne, že je to nedostatek velkých průmyslových
zaměstnavatelů. A pak hned dodá, že to jsou příliš nízké platy, ze
kterých rodina nevyžije, nepoctivý zaměstnavatelé, a nedostatek
autobusových a vlakových spojů. Sociolog by ještě dodal další
důležité informace: fenomén „working poor“ „pracujících chudých“1, vykonávání práce pod svou kvaliﬁkaci, obcházení pracovních norem, nedostatečná pomoc státních institucí, promarněný
lidský kapitál, vykořisťování.
„Život u nás je těžký“ – je další časté slovní spojení, které se
objevuje v mých rozhovorech.
ZAČAROVANÝ KRUH

Pokud důvěřujete statistikám, migrace v regionu je ve
srovnání s ostatními částmi dnešního Polska relativně nízká. Ale
každý, koho se v Giżycku nebo Węgorzewu zeptáte, pracoval
v zahraničí, nebo má alespoň kamaráda, který tam pracoval,
většinou obojí. V té souvislosti se dokonce mluví o „vylidněnosti“
měst v této oblasti.
Vysvětlení je velmi jednoduchá: migrační statistiky jsou
založené na analýzách dat o registraci osob k trvalému pobytu.

Migranti ale málokdy opustí region natrvalo. Stejně jako Joanna,
odejdou a vrátí se, obvykle za 3-8 měsíců, nevzdávají se svého
bydlení, neboť mají jasný záměr se vrátit. Vydělané peníze použijí
na hrazení nákladů za každodenní život, na investice už většinou
nic nezbývá. Někteří postupně rezignují na budování stabilní kariéry doma. Pak jsou nuceni odejít zas znovu.
Sociologové nazývají tento jev „cirkulární migrace“. Nebo,
trochu zlověstně, „migrační past“.
IWO NIN A S E B E Ú C TA

„Ten, kdo chce pracovat, si práci najde“ – Iwona z Giżycka to
říká nejčastěji ze všech. Je jí 42 let, ale vypadá starší. Je to silná
žena a její statná ramena a podsaditá postava ukazují na to, že
vykonává fyzicky namáhavou práci. Je opálená, usměvavá, mluví
rychle, neposedí na jednom místě příliš dlouho. Poslední rok si
pronajímá místnost v pohádkově barevném domě paní Kaši (70
let), z nichž jsou dnes nejlepší přítelkyně. Iwona se chlubí svými
dětmi, že mají nejlepší známky na svých školách v Irsku. Je velmi
otevřená ohledně svého nedávného rozvodu, ke kterému došlo
poté, co se její manžel rozhodl natrvalo zůstat v Irsku. S největší
pýchou ale hovoří o své práci:
„Úcta k práci, úcta k jinému člověku a k sobě samé,“ to je pro
ni to nejdůležitější. „Nestydím se dělat jakoukoliv práci, mohu
zametat ulice, čistit záchody. Práce je práce. To by se mělo ctít.“
Od ní zní tahle slova jako vlající transparent.
V létě Iwona pracuje v kuchyni ve velkém turistickém středisku. Vaří, uklízí, myje nádobí. Pracuje v 16-ti hodinových směnách, každý druhý den. Nemá žádnou pracovní smlouvu. Její šéf
za ni neplatí žádné sociální pojištění. Je zaregistrována jako
nezaměstnaná právě kvůli tomuto pojištění. Přesto si stále myslí,
že je to „dobrá dohoda“. „Aspoň, že je solventní,“ říká. „Zaplatí to,
co slíbí. To tady není tak běžné.“ Součástí dohody je, že jak léto
skončí, Iwona odjíždí do teplých krajů vydělávat skutečné peníze.
Na úřadu práce se dozvěděla o práci na velké farmě ve
Španělsku. Byla tam už dvakrát a brzy se připravuje na další výjezd.
Byla i v Německu česat jablka, mnohem raději však mluví o slunné
Andalusii. “Po práci, panečku, k oceánu! Byli jsme sedm kilometrů
od pláže, chodili jsme tam pěšky každý den. Pláž byla krásná, jako
z pohádky. Koupání, opalování, nejraději mám masáže – stojíš zády
směrem k vlnám a je to jako být na masáži. Řeknu ti, úplně jako
dovolená ve Španělsku.”
Ale to bylo po pracovní době. Vydělávat peníze na farmě
taková pohádka už není. „Ne každý to vydrží. Tady doma jsme měli
mínus 30 stupňů, tam bylo 30 až 40 ve stínu. Beraní kožich vyměníš
rovnou za tričko. Nejhorší je to vedro. Upřímně řečeno, první den
jsem přemýšlela o tom, že to vzdám; nebyla jsem si jistá, že to
zvládnu.“ Vstává se v 6 hodin, aby se nepracovalo v největším žáru.
6,5 hodiny práce a pak je volno. Pracovat déle je nemožné. Při
sběru jahod jsi stále ohnutý ke keříkům. Nemůžeš klečet nebo si
dřepnout. Předák na tebe křičí bez jakéhokoli důvodu. Pracuje se
v týmech: zkušenější pracovníci pomáhají méně zkušeným, aby
se nezpomalovalo. Tím, kdo tuhle práci nejlépe zvládá, jsou
obvykle starší ženy, které pak pomáhají ostatním. Jako většina
toho, co Iwona v životě dělala, je i tohle těžká fyzická práce.
„Je dobře, když se alespoň odsunou stany, protože zkuste
pracovat ve stanu, pod fólií, to je na té práci to nejhorší. Máš tam
50 stupňů, jsou tam chemikálie, nedá se dýchat.“ Tohle vždycky
říká přátelům v Giżycku, když si jí dobírají, že je teď opálená milionářka ze Španělska.
Iwona si myslí, že to, zda je migrace úspěšná, nebo ne, závisí
především na svém vlastním odhodlání: „Abys přežil, musíš doká-
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zat, že opravdu chceš pracovat, že se snažíš. Tvůj šéf musí vidět, že
tu práci chceš.“ Pak dodává: „Mladí si myslí, že je příliš těžké mýt
nádobí 16 hodin. Možná, že to mají z vlastní rodiny: pracuj málo,
vydělávej hodně. Asi neměli takové těžké dětství jako já.“
SISYFOS

Studie provedená v regionu pro místní úřady práce v roce
2009 identifikovala několik typů migrantů. Poeticky inspirovaní
výzkumníci nazvali tyto typy podle antických mýtických hrdinů:
Odysseus: vyzrálý, hlava rodiny, většinou se středoškolským
vzděláním, často má trvalé zaměstnání. Migruje za prací na dobu,
která nepřesahuje půl roku, cílem je vydělávání peněz na konkrétní účel. Čelí riziku ztráty svého stálého zaměstnání. Může se
chytit do migrační pasti.
Sisyfos: starší, se základním vzděláním, zoufalý. Jeho cílem je
vydělat si na přežití. Levná pracovní síla. Oběť fyzického a psychického vykořisťování. Nezná svá práva. Neúspěšné cesty.
Prometheus: Jeho hlavním cílem je osobní rozvoj, získání
praxe, vydělání peněz na investice a také poznávání nových lidí. Je
poměrně mladý. Cíleně využívá získané zkušenosti po návratu.
Icarus: Migrant, který neuspěl. Jeho motivací byl rozvoj, ale
v určitém okamžiku se něco zvrtlo. Zkušenosti, které získal, nemají doma žádnou cenu. Migrace je v jeho životě jen černou dírou.
Většina z těch, se kterými jsem na Mazurech mluvil, by
odpovídala typu Odysseus. Přesto se nedokáži zbavit pocitu, že
mají hodně společného také s typem Sisyfos.
MARIOLINA LÁSKA

Mariola odešla poprvé do Německa ve dvaceti čtyřech letech
a už tehdy byla „hlavou rodiny“. Celá zodpovědnost za její děti
ležela po rozvodu jen na ní. Vzala si svou školní lásku z Dresdenka,
městečka na hranici s Německem, které se „živí“ dovozem aut
z Německa. Bil ji i její starší dceru, ale musela několikrát skončit
v nemocnici, aby se odhodlala k rozvodu.
Pracovní agent byl její kamarád. Alespoň si za své služby
nenechal zaplatit. Našel jí práci v tureckém Kebab bistru. Pracovala
tam dlouhé hodiny v kuchyni, prakticky non-stop, jen s pár hodinami pauzy na spánek. Peníze posílala svým rodičům a dětem.
Bydlela se čtyřmi tureckými muži v malém bytě, kde byly jen
tenké zdi a závěsy oddělující místnosti. Jak říká, celou dobu se
bála.
Důvodů ke strachu tu ale bylo víc, než jen to, že pocházela
z malého města, kde nikdy neviděli lidi s jinou barvou pleti, a více
než špatné zkušenosti s manželem. Její boss jí začal dělat dvojsmyslné návrhy. „Viděla jsem, jak se dívky za barem čas od času
mění. Tušila jsem, o co jde. Buď se se mnou vyspíš, a budeš mít
práci, nebo tě vyrazím. Raději jsem odtamtud odešla, hned jak to
bylo možné“. Tak utekla znovu. Zlomem byla chvíle, kdy našla ve
skříni ve svém bytě zbraně. Zažádala proto o dřívější výplatu
a odešla bez jediného slova. Nicméně, celkem to trvalo čtyři roky.
Není lehké tohle všechno poslouchat a zároveň se dívat na
její křehkou tvář ohraničenou rovnými světlými vlasy. Vypadá, jako
když se dívá do dálky, když mluví o nejtěžších chvílích. Teď je jí 33
let a žije v Giżycku, daleko od svého rodného města. Po celou
dobu jí kolem krku visely její děti, smály se, žertovaly, snažily se
zapojit do konverzace: její 14-tiletá dcera, 10-tiletý syn,
a samozřejmě, především nejmladší dcery, kterým jsou čtyři
a jeden a půl roku. Když nás vyrušily ony, úsměv jí hned rozzářil její
vzpomínkami zachmuřený obličej.
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MARIOLIN PŘESUN NA MA ZURY MĚL ZA SEBOU
PŘÍBĚH SE ŠŤA STNÝM KONCEM

Druhá a třetí cesta do Německa nebyly delší než dva měsíce,
nejprve hlídala děti, pak pracovala jako pokojská v hotelu. Přesto
byl druhý pobyt dost dlouhý na to, aby potkala Andrzeje – a máme
tu migrantskou love story.
„Začali jsme si povídat od okamžiku, kdy jsme se potkali,“ říká
Mariola s úsměvem. „Kolegové se nám smáli. Byl svobodný
a v mém věku. Pracoval na stavbách, vandroval po světě.“ Setkala
se s ním na večírku, která byla plná polských pracovních migrantů.
Zmínila svůj rozvod a děti, jakmile si začali povídat. Řekl jí, že byl
celý svůj život sám, což mu ovšem nevěřila. Mnohem později, když
ji pozval k sobě domů na Mazury, chtěla, aby její děti mohly jet s ní.
Souhlasil bez váhání a to znamenalo, že prošel testem. Potom, co
se za ním Giżycka přestěhovala, Andrzej často vtipkoval: „Každé
léto jsi musela trávit na Baltu, proč jsi někdy nepřijela na jezera?“
Dnes jsou z nich už manželé. Na fotografii pořízené při
skromném civilním obřadu Andrzej vypadá jako by měl dva metry
(což tak je i ve skutečnosti), má hranatý, vážný obličej a stejně
světlé vlasy jako jeho nová manželka. Mariola chválí Andrzeje,
že umí děti zaujmout vším možným od bláznivých her po fyziku
nebo chemii. Spolu mají dvě další děti. Ale jejich společný život je stále podřízený v rytmu hledání práce v zahraničí. Potkali
se v roce 2005, ale mezi 2006 a 2008 pracovala Mariola v Adenau
v Německu, v restauraci, uklízela toalety, dělala saláty, vařila
těstoviny a myla nádobí. Za svými dětmi se vracela pouze
o prázdninách. S Andrzejem se vídala občas, několikrát doma,
většinou však v Německu, po práci, když zrovna pracoval na
dojezd autem.
Poslední dva roky strávila doma, v Giżycku, a konečně se
mohla starat o vlastní děti. Ale Andrzej je pryč prakticky pořád,
obvykle dva nebo tři měsíce v kuse. Naposledy se domů dostal jen
na tři dny, na svaté přijímání Dominika, jejich jediného syna.
Nedávno Andrzej pracoval na přestavbě středověkého kamenného
hradu ve Francii. Teď zase staví hotel na okraji Berlína. Komunikují
spolu přes Skype.
„Pokaždé když se vrátí,“ říká Mariola, „má v očích slzy. Trápí
se, že Julka dělá svoje první krůčky a táta u toho není. Pokaždé mu
musím vysvětlovat, co znamenají nová gesta, slovíčka dětí.
V podstatě žijeme oddělené životy. Jsme jakoby spolu, ale přitom
stále od sebe. Je to trýzeň.“
BASIA, UČITELKA

Migranti se základním vzděláním nebo jen s výučním listem
jsou „vítězové“ – říkají polské migrační výzkumy. Doma obvykle
nemohou očekávat lepší práci než tu, kterou získají v zahraničí.
Do určité míry je to pravda v případech Marioly, Andrzeje nebo
Iwony, ačkoli „vítězství“ není zrovna to slovo, které by člověka v
tomto kontextu napadlo. Ti, kdo mají vyšší vzdělání a nějaké
ambice, jsou „poražení“ - jsou frustrovaní z vykonávání práce
hluboko pod svou kvaliﬁkaci a z nedobrovolně vybraného životního
stylu dělnické třídy.
Basia, které je 34 let, vystudovala matematiku a prošla i akademickým kurzem opravňujícím ji učit v angličtině. Je učitelkou
matematiky v malé vesnici nedaleko Węgorzewa. Při vaření večeře
se rychle pohybuje po kuchyni a zároveň se mnou mluví. Nejdříve
byla trochu odtažitá, později během hovoru se však její nedůvěra
vytrácí.
„Vystudovala jsem dvě university, a to s dobrou úrovní, ne
každý je dokončí. A fakt, že v téhle zemi pro mě není slušná práce,

takže musím odjet – to pro mě byl horor.”
Basia je svobodná matka. Jejímu synovi bylo tehdy osm let,
dostal vážné astma a potřeboval léčbu na soukromé klinice. Vzala
si úvěr v bance. Ale pak se škola, kde učila, rozhodla zkrátit její plný
pracovní úvazek na úvazek 13/18. Proč toto neobvyklé číslo? Ani
jsem se nechtěl ptát. Bance to však stačilo na to, aby jí zrušili kredit.
Musela rychle sehnat peníze. Její kamarádka se vracela domů
z Anglie na dovolenou a potřebovala za sebe náhradu. Basia měla
měsíc na rozmyšlenou. Nebylo to snadné, protože musela nechat
svého malého syna u své přítelkyně ve Węgorzewu. Nakonec se
přece jen sbalila se a sedla na autobus.
Uklízení chodeb, převlékání ložního prádla a mytí nádobí –
nic z toho nebylo úplně cizí učitelce, která musí sama vést vlastní
domácnost. Problémy jí zpočátku dělalo jen servírování, těžké plné
tácy sotva unesla. “Musela jsem dělat všechno a neodmlouvat,
protože těch, kteří jsou ochotni ihned nastoupit na tvoje místo, je
spousta.” Pracovala v 10-tihodinových směnách, někdy vzala
i práci přesčas, která byla lépe placená.
“Když se dozvěděli, že umím jazyk, tak mně často žádali,
abych provedla nové hosty.” Bohužel však stále musela pracovat
jako číšnice, přestože dnes je všude nedostatek zaměstnanců, kteří
dokáží zabavit klienty vtipnou konverzací.
Pamatuje si, že moc nemluvila o svém vzdělání. „Když jsem
tam odešla, tak jsem nechala paní matematičku doma. Odešla
jsem tam vydělat si peníze. Tam člověk musí držet pusu a dělat
svojí práci.“ Vzpomíná si na jednu dívku, která stále omílala, že byla
vedoucí a teď musí mýt celý den nádobí. Všichni okolo se jí tiše,
resignovaně smáli. Téměř každý tam měl nějaké akademické
vzdělání. „Když se vedení nakonec dozvědělo, že jsem dokončila
studia, jen nevěřícně kroutili hlavou, že pro matematiky není
práce.“
Nakonec, jak sama říká, cesta jí dala hodně sebevědomí.
“Znáš svůj cíl, vnímáš své okolí – naučíš se hodně, když cestuješ.
Vždycky učím děti, že z každého nového setkání něco nového
získáš”. Basia měla zůstat v Anglii dva měsíce, během letních
prázdnin. Nakonec tam zůstala měsíců sedm. Podařilo se jí vyjednat volno ze školy z důvodu nemoci syna. Byla učitelka za školou.
Kdyby se to provalilo, měla by velké problémy.
PAWEŁ , ÚSPĚŠNÝ PŘÍBĚH

Pro Pawła bylo cestování za prací především dobrodružstvím. Je jedním z těch, kteří by se dali typově označit jako
Prometheus. Narodil se v Přemyšli, ve městě s 66-ti tisíci obyvateli v jihovýchodním Polsku, nedaleko hranic s Ukrajinou. Poprvé
se rozhodl jet za prací do zahraničí během letních prázdnin ještě
během studií ekonomie v Krakově. Jeho manželka je také ekonomka. Pochází z Giżycka, ale studovala a pracovala několik let
ve Varšavě. Společně se rozhodli opustit městský život a nyní žijí
na Mazurech. Ačkoliv mu je pouhých 29 let, Paweł je majitelem
prosperujícího, 70-tipokojového turistického střediska, které si
koupil na úvěr po dvou letech přípravy a čtyřech obchodních
plánech.
Dvakrát po sobě odjel na léto do Skotska pracovat na farmu.
Sbíral brusinky, brambory a brokolici. Jeho zkušenosti se příliš
neliší od těch, které měla Joanna nebo Iwona. Liší se však jeho
jazyk, kterým o nich mluví. Pro Pawla to byla “cesta do neznáma“,
„studentské dobrodružství “, „poznávání světa“, „procvičení
angličtiny“, a především „využití toho, že je mladý“. Vydělávání
peněz „bylo až na druhém místě“.
V roce 2004 se Paweł, těsně před dokončením studia,
rozhodl vzít si jeden rok děkanské volno. Se skupinou přátel

odjel do Londýna. Jeho prvním zaměstnáním bylo místo asistenta skladníka. Brzy byl pov ýšen na doručovatele. Jako řidič
náklaďáku se brzy naučil orientovat v ulicích Londýna. Spřátelil se s jedním Pákistáncem, který mu doporučil, aby si udělal
taxi licenci. „Ne na velké černé taxíky, ale na mini taxíky.
Pákistánci celému tomuhle byznysu šéfují.” Za ušetřené peníze
si tedy Paweł koupil auto a předělal je na mini taxík. Udělal si
licenci, zaregistroval se jako živnostník a „začal nové dobrodružství.“
Pracoval v noci, 15-16 hodin v kuse, zbytek času spal. Ale
za své úsilí byl po zásluze odměněn – investice do taxíku se vrátila
za dva týdny. Jeho touha po nových zážitcích byla také uspokojena: „Londýn je velký tavicí kotel, jak se říká. Najdeš tam všechno
dobro i zlo světa. Není už mnoho věcí, které mne mohou dnes
překvapit, a to zejména poté, co jsem pracoval v jako taxikář. Černý
trh zbraní, narkotika a prostituce, klubový noční život, celebrity.
To všechno můžeš vidět na zadním sedadle taxíku.“
Možná trochu přehání, ale určitě si tam vypěstoval znuděný
pohled člověka, který už viděl hodně. „Západ tě zocelí,“ říká Paweł,
„Staneš se odolnějším vůči většině nepříjemností, které tě v životě
potkají. Když jsi na všechno sám, tak to je ta nejlepší škola života. Člověk vidí méně problémů, méně očekává od ostatních
a přistupuje k životu zcela realisticky.“
Pak Paweł prohodí pár hořkých slov o životě přistěhovalce
v Anglii: „Žil jsem tam dost dlouho, abych věděl, že emigrace nadobro nedává žádný smysl. Hledání svého štěstí v zahraničí je ok jen
do té míry, pokud se bere jako dobrodružství na krátkou dobu,
získávání zkušeností, způsobů a peněz.“
„Proč to nedává smysl?“ zeptal jsem se ho. „Když žiješ v zahraničí, jsi vždycky občan druhé kategorie. A když je Londýn multikulturní fenomén, Polák zůstane navždycky jen Polákem. Nikdy
nebude mít stejnou hodnotu jako doma.“
„Už ses někdy cítil jako občan druhé kategorie?“
“Všichni tě tam plácají po zádech a říkají, že polský dělník
pracuje dobře.Poláci jsou nejlepší. Ale jen tehdy, když budeš dělat
špatnou práci, dělat to, co nechtějí oni dělat. Je to všechno
v pořádku, pokud jim nezkřížíš cestu nebo jim nesebereš jejich
pracovních místo. Podmínkou je, že tvým pracovním nástrojem
bude lopata...Pokud máš hlavu na svém místě, nějaké vzdělání
a ochotu pracovat, tak jsou tvoje perspektivy pracovat v Polsku
třikrát lepší než na Západě.“
KRIZE

Když se zeptám svých tazatelů na „krizi“, pouze Paweł – podnikatel – ví, o které z nich mluvím. Pro zbytek „krize“ znamená
trvalý stav, je metaforou jejich života.
RODINNÉ ZÁZEMÍ

Hlavní otázky jsou tyto: Proč je někdo během cest za prací
úspěšný a někdo ne? Jaký faktor napomáhá úspěšnosti cesty
a zároveň omezuje podstoupené riziko? A nakonec, proč se člověk
po migraci za prací cítí zbitý a podvedený nebo naopak posílený
a obohacený?
Všech se nakonec ptám na jejich rodinné zázemí. Joanniny
rodiče byli drobní zemědělci z venkova. Stejně tak i rodiče Andrzeje
a Baši. Mariolin otec pracuje jako vrátný u prodejce vozů
v Dresdenku. Její matka je pokladní v supermarketu. Iwonina matka pracovala jako lesnice ve státních lesích. Její otec byl opilec – to
je vše, co mi řekla.
Pawłovi rodiče však mají vyšší vzdělání. Jeho matka je
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stavební inženýrka, jeho otec vystudoval zemědělskou universitu.
Hned v roce 1990 rozjeli vlastní podnikání v oblasti obchodu.
Určitě je tu tedy patrný jistý trend, nicméně nic není tak úplně
jednoduché.
PLÁNY DO BUDOUCNA

Iwona se nemůže dočkat další cesty do Andalusie, chce zpět
k oceánu a ke své tvrdé práci na jahodových plantážích. Říká, že
život tam je jiný, jednodušší.
Basia čeká na další příležitost k odchodu, pravděpodobně
během příštích školních prázdnin. Chce, aby její syn jel tentokrát
s ní.
Paweł je nyní svým vlastním pánem, vždycky to chtěl, a má
pečlivě naplánovanou budoucnost podle rytmu splátek svého
úvěru.
Joanna si našla zaměstnání poblíž své vesnice. Pracuje na
krůtí farmě. Během několika měsíců ji povýšili z obyčejné pracovnice na šéfovou celé farmy. S pýchou povídá o své rychlé cestě
nahoru, o vyjednávání svého platu, o své zítřejší služební cestě do
zahraniční – tentokrát poněkud jiné. Po dlouhém rozhovoru nás
bere na noční procházku kolem farmy. Po úzkých temných
cestičkách řídí auto až nervy drásající rychlostí. Měl bych jí
připomenout, že trochu pila, říkám si. Farma je obrovská. Vidíme
ji, jak vykazuje pryč zaměstnance noční směny – svalnatého obra
s vizáží Hells Angels a copánkem. Je rozhodná a asertivní.
Sebevědomě na farmě řídí složitou techniku.
Mariola a Andrzej zvažují tři možnosti:
První je trvale emigrovat do Německa, alespoň na pár let.
Druhá je zůstat Giżycku. To by bylo možné, pouze pokud by
tam jeden z nich našel stálé zaměstnání. Tuhle možnost by si přáli
nejvíc.
Třetí možnost je nejradikálnější, ale zároveň nejvíce
pravděpodobná: přestěhovat se blíže k německé hranici, aby měli
kratší vzdálenost na dojíždění a žili by jako teď mezi oběma státy,
cirkulovali by.

PROČ ODCHÁZEJÍ?

Iwona:
„Víš proč? Kdyby mě skutečně zaměstnali tam v kuchyni, kde
teď pracuji“ – tam kde má 16-tihodinové směny – „úplně bych
přestala jezdit za prací a zůstala bych tady až do důchodu. Ale když
je to takhle, nemám na výběr. Musím jet.“
Joanna:
„Vzpomínám si na první vydělané peníze v Itálii, poslala jsem
je mému manželovi, aby koupil uhlí na zimu”.
„Doba je neklidná. Člověk musí bojovat za blaho a lepší
budoucnost pro sebe a svou rodinu. Je třeba být zodpovědný.“
Přestože je před volbou „odejít“ momentálně v bezpečí,
Joanna ví, že v momentě, kdyby ztratila svou práci, bude jí znovu
vystavena.
Mariola a Andrzej žijí ve sto let starém činžovním domě,
v bytě s vrzajícími dřevěnými podlahami a kachlovými kamny.
Přesto lze najít v čerstvě vymalovaném pokoji pro hosty novou
plazmovou televizi a velké množství skvělých, barevných hraček
pro děti. Byt patří Andrzejově tetě a žijí tam díky její štědrosti.
Andrzej vydělává na místní poměry spousty peněz. Ale pro rodinu
se čtyřmi dětmi to stále není žádná výhra, zvlášť když šetří na
vlastní byt. Ať je to jak chce, v momentě, kdy Andrzej přestane
dělat různé práce po Evropě, budou zase úplně na mizině.
Během letní sezóny pracuje pro malou místní stavební ﬁrmu
pana Staše. Má 10 zaměstnanců, ale pouze jeden je skutečně
zaměstnaný. Andrzej pracuje, když pan Staš zavolá. Někdy ho
potřebuje na jeden, někdy na 2 3 dny. Panu Stašovi tak nevznikají
žádné povinnosti.
„Mít tolik dětí znamená, že si prostě nemůžeme dovolit
pracovat pouze jednou za čas. Nemůžeme dělat žádné plány.
Nevyžijeme z toho. Člověk nemládne, ale stále z práce pořád nic
nemá. Není jiná možnost. My zkrátka musíme,“ říká Mariola.
„Musíme to vydržet. Snad to jednou přejde”.
* Některá jména a osobní údaje migrantů byly změněny
[1] Americký sociologický termín “working poor” (pracující chudí) označuje
třídu osob, které se přesto, že mají stálé zaměstnání a trvale pracují,
nedostanou se svými rodinami nad hranici chudoby
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V TAV I C Í M KO T LI N Ě M E C KÉ B O C H U M I
– MUSLIMŠTÍ MIGRANTI
V POKRIZOVÉ DOBĚ
T E X T: G EO R G I A N A C ATA L I N A M ACOV EI
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Bochum leží v srdci Porúří, někdejšího centra německého
těžebního průmyslu. Tato oblast prošla v posledních desetiletích
hlubokou ekonomickou restrukturalizací. Přeměna Porúří na
post-industriální městskou konglomeraci byla natolik významná, že si vysloužila ocenění Evropské město kultury roku 2010.
Stále zde však panuje vysoká míra nezaměstnanosti. Díky
příchodu tureckých pracovních migrantů v 60. letech tvoří
migranti muslimského vyznání významnou část zdejší populace. Jaký vliv měla na početnou a rozmanitou muslimskou
komunitu v Bochumi ekonomická krize v roce 2008? Koho se
nejvíce dotkla a jaké podpůrné sítě nabízejí náboženská centra
společenství jako například mešity?
BOCHUM A MIGRACE – JINÝ PŘÍSTUP

K Bochumi a jejím obyvatelům můžeme uvést velké množství
různých statistických údajů. Lze ji charakterizovat jako město
čítající přibližně 380 000 obyvatel a ležící v západním Německu,
konkrétně přímo v centru Porúří (oblasti soustředěné kolem řek
Rúr a Rýn). To bývalo největším průmyslovým regionem celé
Evropy. Ještě před několika desetiletími byla Bochum závislá
především na továrnách, výrobě a také na těžebním průmyslu.
Poté, co v sedmdesátých letech skončila těžba i v posledních uhelných dolech, se celá ekonomika Bochumi musela zásadním
způsobem transformovat. Industriální atmosféra Bochumi se
proměnila a dnes má město vzhled spíše urbánní.
Zpočátku se tyto změny promítly do životů jejích obyvatel
poměrně negativně - mnozí přišli o práci. Od té doby jsou silně
podporována jiná ekonomická odvětví, vytváří se nová pracovní
místa a nezaměstnanost je tak snižována. I díky tomu je dnes
Bochum malé, ale významné sídlo akademických i kulturních
institucí, jehož růst pohánějí sektory výzkumu a služeb a jež se
snaží vzpamatovat se po propadu způsobeném hospodářskou
krizí v roce 2008. Míra nezaměstnanosti v Bochumi ale přese
všechno zůstává okolo třinácti procent.
Již od šedesátých let, kdy za prací v uhelných dolech přišlo
velké množství tureckých gastarbeiterů, působí Bochum na
přistěhovalce jako magnet. Kdysi se sem lidé stěhovali kvůli práci
v dolech, dnes je ale táhne spíše sektor vysokého školství (abychom zmínili nejvýznamnější těžiště zájmu migrantů). Porúrská
univerzita v Bochumi je šestou největší německou univerzitou
a vzdělává se zde nespočet zahraničních studentů z celého světa.
Z celkového počtu obyvatel všech dvaceti šesti městských
částí Bochumi tvoří 14,7 % přistěhovalci či jedinci migračního
původu. Tohle všechno jsou však jen statistické údaje. Čísla a fakta
sice zprostředkovávají objektivní empirický rámec celé otázky
bochumské migrace, sotva však skutečně postihnou složitost celé
problematiky. Nedozvíme se z nich nic hlubšího, především ne
to, proč se dotyční vůbec pro migraci rozhodli, s čím se potýkali
a také zda byli úspěšní, nebo ne. Tento článek se snaží zjistit víc
o některých z těch, kteří patří do bochumského „tavicího tyglíku“;
jde o pokus doplnit všechna ta čísla konkrétními jmény a příběhy.
BOCHUM A ISLÁM

Bochumští imigranti sice pocházejí z různých částí světa, více

než třetina jich ale má něco společného – sdílejí jediné náboženství, konkrétně islám. Ten se do Porúří dostal již s tureckými dělníky
v šedesátých letech a je tedy součástí života v Bochumi už celá
desetiletí. V současné době se ve městě nachází okolo dvaceti
mešit, do nichž docházejí věřící, kteří sami říkají, že víra pro ně nepředstavuje jen přináležitost k určitému náboženství, ale určuje
i jejich celkový způsob života. Jaké to je, být migrantem v Bochumi,
a navíc ještě vyznávat islám? Mají tito lidé rovné příležitosti při
hledání zaměstnání? Setkávají se s předsudky? Měla na jejich životy
nějaký zvláštní dopad hospodářská krize?
MEŠITY

Z celkového počtu asi dvaceti mešit, které v Bochumi fungují, jsem se rozhodla zaměřit na dvě, které jsou něčím výrazné:
Obzvláště zajímavá je mešita fungující při občanském sdružení
„Islámská obec v Bochumi“ (Islamische Gemeinde Bochum e.V.),
jejímž sloganem je: „Osmnáct národností pod jednou střechou“;
běžně se o ní nicméně mluví jako o „turecké“ mešitě. Druhou
mešitu, kterou jsem vybrala, zase navštěvují převážně přistěhovalci
z arabských zemí, např. ze Saúdské Arábie, Egypta, Maroka či
Libanonu.
NÁVŠTĚVNÍCI

V islámu se muži a ženy musí modlit odděleně. Rozdělení
obou pohlaví má přispět k lepšímu soustředění na modlitby a jedinou výjimkou, kdy se toto pravidlo neuplatňuje, jsou určité obřady,
např. svatby či pohřby. Dokonce i Ramadán se v mešitách slaví
odděleně a všimla jsem si také, že muži před večerní modlitbou
většinou tráví nějaký čas spolu, zatímco na ženy jsem v turecké
mešitě v podstatě nenatreﬁla. Jen občas jsem mohla zahlédnout
jednu či dvě ženské postavy, když se otevřely dveře do kuchyně.
Některé ženy sem chodily každý den a připravovaly večeři, která se
podávala mezi večerními modlitbami.
Ačkoliv do této mešity patří asi pět set lidí, ne všichni se
pravidelně účastní modliteb. Během Ramadánu se na dvoře scházelo přibližně třicet až čtyřicet mužů rozličného věku, kteří spolu
vždy poseděli a poklábosili nad horkým čajem. Z praktických důvodů nebylo možné seznámit se s nimi se všemi, tudíž jsem se
někdy jen přidala k nějakému rozhovoru, pozorovala dění, nebo se
v případě té druhé, arabské mešity, zúčastnila jednoho tamního
semináře. Z mnoha různých setkání jsem se v tomto článku
rozhodla představit následujících pět.
TOLGA

S Tolgou by se člověk, kterého okolnosti zavedou do turecké
mešity na Dibergstraße v samém středu Bochumi, normálně neměl
velkou šanci potkat, natožpak hned napoprvé. Většinou v mešitě
netráví tolik času. Když jsem ho tam ale uviděla, měl zrovna dovolenou. Po krátkém očním kontaktu jsem k němu přišla blíž a on mi
podal ruku a představil se (později jsem se dozvěděla, že to je
poměrně výjimečné, protože muslimští muži by se neměli nijak
dotýkat žen, které neznají, tedy ani třást jim rukou). Zodpověděla
jsem mu pak několik otázek ohledně účelu mé návštěvy v mešitě
a Tolga následně prohlásil: „Tak já vám o nás tedy něco řeknu, jestli můžu.“ Dozvídám se, že jsou velmi hrdí na to, že s datem založení
v roce 1976 patří mezi jedno z prvních muslimských společenství
v Bochumi (pro lidi, s nimiž jsem vedla rozhovory, bylo poměrně
typické, že používali plurál, i když hovořili jen o sobě samých).
„Ostatně, věřila byste, že to tu předtím, než jsme se sem asi
před dvaceti lety přestěhovali, sloužilo jako garáž? Dnes tu máme

FLEXI-IN-SECURITY

| 101

dvě modlitební místnosti, jednu pro muže a jednu pro ženy
(v žádném případě se nesmí modlit spolu), a taky třídu, kde se
vyučují děti, kuchyni, spíž, zkrátka vše, co potřebujeme,“ dodává
Tolga s pýchou v hlase. V Islámské obci on sám vypomáhá jako
odborník na počítače, na starosti má i jejich webové stránky. Tím
se ovšem neživí. Pracuje pro velkou ropnou společnost a hned
dodává, že je s tím, jaký život vede on i jeho rodina, spokojený.
Během krize o práci nepřišel, strach z možné ztráty zaměstnání ale
pociťoval. Když však srovnává sám sebe s kolegy v práci, kteří islám
nevyznávají, dochází k tomuto závěru: „Nestresovalo mě to tolik
jako je. Bral jsem věci tak, jak přicházely. Samozřejmě mi bylo jasné, že mě můžou vyhodit; hrozilo to, protože se ﬁrma chystala
přesunout do Maďarska. Říkal jsem si ale, že když se to vyvrbí
nepříznivým směrem, pokusím se vzniklou situaci vyřešit nejlépe,
jak budu umět.“ Kupříkladu jeho švagr se ovšem nachází ve velmi
obtížné pozici. Už pětadvacet let ho totiž zaměstnává zprostředkovatelská agentura a on přes ni pracuje pro ocelářského
giganta, ﬁrmu Thyssen Krupp. O svou práci se podle Tolgy švagr
bojí a sužují ho obavy, co asi přinese zítřek.
Takové věci Tolgu netrápí. Dozvídám se od něj, že jeho žena
je také tureckého původu, ale narodila se a vyrostla v Německu,
stejně jako on sám. Ačkoliv je ještě mladý – „kolem třiceti“ – živí ji
i obě jejich děti: „Samozřejmě, že na mně leží mnohem víc
zodpovědnosti, když pracuju jenom já. Troufám si ale tvrdit, že na
konci měsíce máme na účtu větší přebytek než leckterá rodina,
v níž vydělávají oba.“ Povídáme si o práci, o hospodaření s penězi,
o tom, jak vyjít do další výplaty. Jeho žena nepracuje ne proto, že
by snad nechtěla, nebo že by nemohla práci najít, ale především
proto, že si jakožto muslimové velmi vysoko cení vzdělání, říká mi
Tolga. Žena by měla zůstat doma a věnovat se dětem. Tolga je totiž
přesvědčený, že pro jejich výchovu a vzdělání je nejlepší, když je
maminka velmi bedlivě sleduje. To ale neznamená, že by se žena
neměla snažit vypomoci, když rodina s penězi nevychází: „Například moje matka musí chodit do práce, protože by jinak jen
z otcova platu nevyžili.“
Tolga o sobě říká, že žije v souladu s islámskou tradicí. Víra
mu pomáhá vyrovnávat se s nelehkými situacemi. Také musí zajistit, aby se dařilo jeho rodině. Současně by ale, kdyby přišel o práci,
prý nepanikařil, protože se na všem snaží vidět nějakou pozitivní
stránku: „Jedna z hlavních zásad našeho náboženství nás učí, že se
ve všem dobrém, tedy v každé dobré věci, situaci či události, může
skrývat nějaká stinná stránka, a naopak i negativní věci a jevy
mohou mít své klady.“ Sám sebe Tolga považuje za naprosto běžný
případ. „Skutečně, jsem vlastně dost nudný. O mně se nedá napsat
žádný článek do novin, na to je naše rodina moc obyčejná. Prostě
si hledíme svého.“ Ale právě proto, myslí si Tolga, si jeho rodina žije
spokojeně a šťastně.
Tolga je poměrně sebevědomý, což je rys společný všem
zpovídaným, kteří vyrostli v Německu. Jeho sebevědomí se projevuje jednak tím, jak mluví (používá pádné argumenty a při
rozhovoru dává své řeči dobrou strukturu), ale i tím, jak vypadá.
Pokaždé, když jsme si povídali, jsem měla dojem, že na něm
všechno ladí: Velké hnědé oči působily mile, jejich výraz zároveň
odpovídal jeho klidné mluvě a stejně tak měl Tolga pokaždé
sladěné i oblečení, ač neformální (ostatně jsme se vždycky viděli
v mešitě); vše jako by odráželo jeho vnitřní klid a vyrovnanost.
Tolga si je také dobře vědom výhod, které mu poskytuje německý
sociální systém, a toho, jaká práva mu pramení z německého
občanství. Možná i proto je, co se týče vyhlídek své rodiny do
budoucna, takovým optimistou. „A kdyby se něco stalo, stát by mě
nenechal bídně zhynout na ulici,“ zvesela uzavřel Tolga náš
rozhovor.
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USMÁN

Usmána jsem si v turecké mešitě nemohla nevšimnout. Šíří
kolem sebe zvláštní auru; když mluví, poutá pozornost, vždycky je
jako ze škatulky a sako s bílým límečkem má bez jediné poskvrnky.
Usmán je Afričan. S rozhovorem okamžitě souhlasil a sešli jsme se
v malé kavárně v centru Bochumi. Když se ho člověk zeptá na něj
samotného, začne nejprve mluvit o tom, co dělá: „Jsem osobní
trenér, zaměřuji se na fyzickou kondici a zdraví klientů. Dále se
věnuji obchodu, vyvážím léky a potraviny z Německa do Afriky,“
vysvětluje s hrdostí. Za prací cestuje po celém světě. Dnes může
být v New Yorku, zítra ve Francii. Pokud mohu soudit z počtu
telefonátů, které obdržel během našich krátkých setkání, má
skutečně spoustu práce: „Dobrá, domluveno, takže 28. listopadu
z letiště v Düsseldorfu. Potom musím do Lisabonu. Ano. Ale myslím, že nebude vadit, když se na tři dny stavím v Dubaji, to by tuším
neměl být žádný problém,“ zakončuje spěšně telefonát hned, jak
je to jen možné, současně ale po celou dobu zůstává velmi
zdvořilý.
V Bochumi, říká mi, se neustále potýká s předsudky souvisejícími s jeho náboženským vyznáním a barvou pleti: „Před pár lety
jsem nosil dredy (nyní má Usmán vlasy zastřižené nakrátko) a na
hlavním nádraží mě pokaždé stavěli policisté a ptali se mě pořád
dokola na to samé: Nemáte u sebe marihuanu? Nevezete drogy?
A to jen proto, že jsem černoch a nosil jsem určitý druh účesu.“
Takových zážitků má spoustu, mezi jinými mu třeba jednou odmítli pronajmout byt. Nicméně Usmán stereotypní vnímání skutečnosti považuje za něco, co se týká obou stran. Připouští, že se
předtím, než v šestnácti letech opustil rodnou Guineu, hodně bál
neznámého, respektive toho, co slyšel v hodinách dějepisu
o nacistech, s nimiž si spojoval Němce a Německo. „Jako kluk jsem
si myslel, že Němci strkají lidi do pecí a pálí je tam.“ To mu ale
nezabránilo v cestě za snem o tom, že se stane profesionálním
fotbalistou. V šestnácti totiž dostal nabídku jít hrát do jednoho
německého fotbalového klubu a přijal ji. Dnes je přesvědčený, že
není nezbytně chyba mít nějaké předsudky, ale problém je spíš to,
když se člověk neobtěžuje prozkoumat, jak je to s nimi doopravdy.
Kdyby například nepřehodnotil to, co si myslel o Němcích, nikdy by
se nedostal tam, kde je dnes.
Od té doby urazil skutečně dlouhou cestu. Čas, kdy jako
dospívající hrál fotbal, dnes vidí jako dny své největší slávy. Trénoval
za několik klubů, ale když oslavil osmnáctiny, byl s kariérou konec
kvůli několika zraněním, která předtím utrpěl. Musel najít odpověď na nesnadnou otázku: „Co budu dělat dál?“ Moc se nad tím ale
nezamýšlel a dal se do učení na tesaře, řemesla, kterému se vyučil
i jeho otec. Tesařinou se ale Usmán nikdy neživil. Dost rychle se
také naučil německy, je totiž, jak sám říká: „hodně otevřený
a společenský člověk, a protože jsem byl fotbalista, měla mě
v oblibě děvčata, takže jsem si vždycky měl s kým povídat,“
vzpomíná na mladá léta.
To, jak se dostal k práci osobního trenéra, sám charakterizuje
jako „osud“. „Během učení, v roce 2000, jsem se zúčastnil soutěže
fyzické zdatnosti. Vyhrál jsem ji a jako cenu jsem dostal plně hrazený kurz, který mě opravňoval k tomu stát se osobním trenérem.“ V roce 2004 se rozhodl podstoupit riziko a osamostatnit se,
stal se z něj osobní trenér na volné noze. Založil svoji vlastní ﬁrmu,
v níž dnes pracuje, a živí tak svou ženu Barbaru a dvě děti, syna
Noeho a dceru Marion. Jeho rodina žije ve Vídni, kde se s Barbarou
seznámil na služební cestě. Stejně jako Tolga, i Usmán vnímá
zaopatření rodiny jako svou povinnost. Uznává, že v tom je staromódní. Jedním dechem ale dodává, že pro potřeby své rodiny
vydělává víc než dost. Je o něj dost velký zájem – někdy ho klient

angažuje na tři měsíce, jindy na kratší či delší dobu, pořád ale má
co dělat: „Někteří klienti pocítili, že udeřila hospodářská krize,
ale nepředstavovala pro ně žádné velké ztráty,“ komentuje to
s úsměvem. Co se týče práce, on sám negativní dopad krize nezaznamenal.
Ať se v životě dělo cokoli, neztrácel Usmán podle vlastních
slov nikdy víru; náboženství je pro něj na prvním místě. Věří, že
mešita má schopnost spojovat lidi a dávat jim pocit sounáležitosti
nehledě na zemi, z níž pocházejí. Cítí, že v mešitě vždycky najde
někoho, kdo ho vyslechne a bude mu oporou. Dál s lítostí v hlase
dodává, že se mu stýská po dětech a ženě. Ačkoliv dnes technologie umožňují nové způsoby komunikace, „objetí člověku nevynahradí.“ Přeje si, aby mohl být dětem k dispozici tak, jako jemu byli
neustále k dispozici jeho vlastní rodiče. A bolí ho přiznání, že to v
současné době není možné: „Musím hledět všechno to co nejlépe
zvládnout. Jak co nejlíp naložit s tím, co jsem dostal do vínku.
Nechci, aby moje jméno někdy bylo v seznamu příjemců sociálních
dávek. Hrozně bych se styděl.“
HAZAR

Když jsem požádala o svolení promluvit si i s nějakými ženami z mešity v Dibergstraße, čekalo mě zdvořilé odmítnutí s tím, že
jsou stydlivé a otázky týkající se jejich životů by pro ně nebyly. Také
mi bylo řečeno, že se tamní ženy velmi nerady fotí. Vzhledem
k této zkušenosti mě moc potěšilo a zároveň udivilo, když mě
v arabské mešitě pustili do ženské části. Slyšela jsem předtím, že se
od té turecké bude dost lišit, a když jsem se ocitla před její
dvouposchoďovou budovou, začala jsem chápat, v čem to asi je.
Budova Islámského kulturního spolku (Islamischer Kulturverein
Bochum e.V.) vypadá poměrně nenápadně, celkově připomíná spíš
činžovní dům nežli mešitu. A právě tam jsem se setkala s Hazar
a Súmíjou.
„Těší mě, jmenuju se Hazar a ráda vás poznávám,“ pozdravila
mě nezřetelným hlasem drobná křehká žena s vlasy zakrytými pestrým hidžábem. „Čekala jsem vás, pojďte dál, jen si tady
u vchodu prosím sundejte boty, tak je to u nás zvykem.“ Když jsem
se ocitla v místnosti vyhrazené v arabské mešitě v bochumské
Wasserstraße ženám, připadala jsem si, jako kdybych vstoupila na
zapovězené území, které mělo zůstat skryto před zraky vetřelců.
Tak by to ale podle „sestry“ Hazar vůbec nemělo být: „Jsme tu
velmi otevření a naprosto nemáme co skrývat, nic takového.“
Ačkoliv je Hazar velmi drobná a na svých 46 let také
pozoruhodně štíhlá, v životě už zkusila docela dost. Ještě jako
dospívající dívka se postavila svým rodičům, kteří nechtěli, aby si
svého vyvoleného, Sabbaha, brala tak mladá. Brzy poté zůstala
sama, i když jen na několik měsíců; její snoubenec totiž po
dokončení studií medicíny emigroval do Německa. O tom období
Hazar mluví jen vyhýbavě a nevysvětluje, proč se nevzali rovnou
v Damašku. Popisuje jen to, že se vdávala v Německu, brzy poté, co
za svým budoucím mužem přišla do Evropy.
Ve skutečnosti se do Německa vydala s nadějí, že se spolu
jednou do Sýrie vrátí, ale nakonec bylo všechno jinak. Hned
zpočátku se ukázalo, že přizpůsobení se naprosto novému
prostředí bude obtížné, přičemž jazyková bariéra nepředstavovala jedinou překážku: „Navíc jsem byla patnáctiletá vdaná muslimka v Německu koncem 70. let. Většina lidí například vůbec netušila,
proč mám na hlavě ten divný kus látky.“
Když se Hazar dostala do Bochumi, přestala chodit do školy
a nikdy se do ní už nevrátila. Ne snad, že by nechtěla, ale zaměstnávala ji zkrátka spousta jiných věcí. Tato skutečnost ale
v jejích vlastních očích nijak nediskvaliﬁkuje její osobnost či její

ženskou integritu. „Jsem velmi ambiciózní. Chtěla jsem v životě
něčeho dosáhnout. Sice jsem nepokračovala ve studiu, ale
navštěvovala jsem jazykové kurzy, abych se naučila německy
a naučila jsem se vzdělávat se.“ Její přesvědčení dokonce jde ještě
o krok dál: „Jestli můžu mluvit zcela upřímně, tak si myslím, že
jsem toho možná dosáhla víc než spousta lidí, kteří mají školy.“
Navzdory tomu, že v Německu nikdy nechodila do zaměstnání
a její jméno nikdy nestálo na výplatní pásce, byla Hazar velmi
aktivní v arabské muslimské komunitě v Bochumi, a to prakticky od
dob jejího vzniku: „V roce 1979 se nás scházela jen malá skupinka.
V roce 1985 jsme své ústředí přesídlili do jedné místnosti na
univerzitě a od té doby jsem pro toto společenství činná jako
dobrovolnice.“
S velkým nadšením Hazar popisuje svou práci a „holky“,
kterým se snaží každé pondělí večer být nápomocná v rámci
semináře, který v mešitě vede. Některé z nich zná už od kolébky.
Hazar také učí arabštinu a vede hodiny náboženství pro děti,
abychom vyjmenovali alespoň něco z toho, co se v mešitě organizuje pro návštěvníky mešity a jejich rodiny. Ve stejné budově,
ve které se nacházejí modlitební místnosti, jsou také prostory,
v nichž se konají semináře, stejně jako místnosti pro setkávání.
Hazar mi vysvětlila, že se totiž nejedná o pouhou mešitu. Pro
příchozí je místem, kde zapomenou na své starosti, setkávají se tu
s ostatními a pěstují společenský život. „Není to tu pro nás jen
místo, kam se chodíme modlit. Naopak to je především místo, kde
se schází celé společenství – tento společenský aspekt mešity
tudíž v našich životech plní další velmi důležitou úlohu.“ Tuto
mešitu mají v oblibě také studenti, nachází se totiž pouhé tři
zastávky od univerzity. V pátek večer jich celá řada společně vyráží
právě do této mešity.
Hazar zdůrazňuje, jak zásadní je pro rodinu role matky
a manželky. Nejsou k dispozici žádná přesná čísla týkající se procenta nezaměstnaných muslimek v Bochumi. Všichni ti, s nimiž
jsem hovořila, ale výchovu dětí vnímali jako velmi pádný důvod pro
to, zůstat v domácnosti. Hazar vychovala šest dětí, což se ukázalo
být stejně náročné jako jakékoli zaměstnání. Navíc Hazar zvládá
věnovat se i jiným závazkům.
Připouští ale, že snaha skloubit dobrovolničení pro mešitu
a vedení administrativy v ordinaci jejího muže znamená mnohem
méně volného času a výrazně víc stresu: „Když přijdu domů z ordinace, musím všechno přichystat, jak nejrychleji to jde, uvařit,
udělat to či ono, je to zkrátka dost hektické. Dokud jsem si nenabrala tolik povinností, měla jsem času víc,“ upřesňuje. Pokud žena
pracuje, nemělo by to ale podle Hazar nijak ovlivnit její schopnost
vychovat děti stejně dobře, jako kdyby byla v domácnosti. Hazar si
také myslí, že to, zda je žena ochotná a schopná přijmout větší díl
zodpovědnosti, souvisí především s její povahou a ne tolik s tím,
kolik má volného času.
„Ostatně, pokud rodina z jednoho příjmu nemůže vyjít, měla
by jít žena taky do práce,“ dodává. Jí se to ale netýká, manželovi
se v soukromé ordinaci daří velmi slušně. Její rodiny se krize
v podstatě vůbec nedotkla, takříkajíc o ní jen slyšeli ve zprávách:
„Jsme na tom poměrně dobře, lidi s nadprůměrnými výdělky, mezi
něž patříme, pravděpodobně krize nezasáhla tak silně jako jiné
rodiny,“ uvažuje.
I když se nad tím zamyslí, nemůže si Hazar v rámci své komunity vybavit jediný případ, na kterém by bylo možné ukázat negativní dopad krize. Vlastně to je spíš naopak, pokračuje: „Navzdory
hospodářské krizi jsme i v době, kdy v Německu v roce 2008 vrcholila, byli schopní vybrat mezi sebou všechny peníze, které nám
chyběly na zaﬁnancování přestěhování mešity sem, do nového
působiště. Naše vůle překonala jakoukoli krizi.“
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SÚMÍJA

Když jsem Súmíje telefonovala s tím, že budu mít tři čtvrtě
hodiny zpoždění, protože se nečekaně přesunula má předchozí
schůzka, čekala jsem, že naše setkání odloží, nebo i zruší. Namísto
toho na mě trpělivě počkala. Nad šálkem latté listovala časopisem
v malé kavárně na poměrně rušném náměstí ve Wattenscheidu,
což je jedna z těch částí Bochumi, v nichž žije nejvíc cizinců (podle
studie, kterou v prosinci 2008 vydalo město Bochum, jich je ve
Wattenscheidu 11,4 %).
Súmíja mi vysvětlila, že jí trpělivosti naučily všemožné
brigády, na které chodila od patnácti a díky nimž i dospěla mnohem rychleji než její vrstevníci. Hned se také pochlubila, že ze
všech svých přátel tehdy byla jediná, kdo měl bankovní účet, a že
v obchodě s kosmetikou v centru města vydělávala asi dvě stě euro
měsíčně.
Súmíja je velmi živá a srdečná mladá žena (je jí dvacet jedna
let), které není potřeba klást žádné otázky. Mluví o sobě otevřeně,
bez jakýchkoli zábran či obav, a upírá na mě při tom své velké
hnědé oči. Zdá se mi ale, jako by se od včerejška, kdy jsme se
setkaly na Hazařině semináři, něco změnilo. „Včera jsem vás varovala, že mě možná nepoznáte, což ale nevadí, já jsem si vás pamatovala,“ říká mi a já si hned vybavuju, o co jde: „Šátek nosím jenom,
když jdu do mešity; nechci totiž v davu příliš vyčnívat a na druhou
stranu chci prokazovat úctu svým „sestrám“ a také mužům, kteří se
tam chodí modlit a ne koukat po ženských. V běžném životě jsem
se ale rozhodla si vlasy nezahalovat.“
Rozhovor nakrátko přerušil její manžel, který se objevil
v kavárně a zdvořile se představil. Ačkoli Súmíju vychovávali
poměrně liberálně a od útlého věku mohla pracovat a rozhodovat
se sama za sebe, rodina pro ni přesto představuje velmi silnou
autoritu, kterou je potřeba poslouchat. Nedovolili jí vdát se, dokud
nedokončila školu a nebylo jí osmnáct.
„Na mě to působí, jako že jste se v Německu narodila a vyrostla tady,“ zeptám se s odkazem na její bezchybnou němčinu a sebevědomé vystupování. „Ano, otec se sem přistěhoval, ostatně na
padělané vízum,“ opáčí na to Súmíja. „Když „emigroval“, bylo mu
kolem dvaceti, ale brzy vše zlegalizoval, obstaral si papíry a už roky
pracuje v jedné špičkové ﬁrmě. S mojí mámou se potkal až tady,“
dodává ještě.
Co se jí týče, navštěvovala běžné školy stejně jako všechny
ostatní německé děti. To, že vyrůstala ve smíšeném kulturním
prostředí, ovlivnilo a spoluutvářelo její povahu a osobnost. Mnoho
typicky „německých“ vlastností přejala mnohem snáz nežli ti
migranti, kteří v Německu nevyrůstali. Občas si ale ve škole přece
jen něco vytrpěla. Ostatní děti na ni prý občas pokřikovaly nadávky,
třeba „černá huba“ nebo „Ölauge“, což volně přeloženo znamená
„ropný voko“ a je to pro Porúří typická nadávka užívaná pro jakékoli cizince. „Krom těchhle věcí jsem ale jinak nikdy problémy neměla.
Byla jsem ten typ, který vychází vlastně s každým,“ vybavuje si.
Po dokončení školy se rozhodla jít do učení, chtěla se vyučit
řemeslu, aby později snadno našla práci. Učení ale nechala a rozhodla se pro práci prodavačky ve velmi drahém módním butiku.
Bohužel krizi nejvíc pocítily právě malé ﬁrmy a po pouhých dvou
měsících, kdy byla zaměstnaná a pobírala stálý plat, ji šéf musel
propustit. Obchodu rapidně poklesly tržby a nezbývalo na výplaty
zaměstnanců. Od té doby si Súmíja hledá práci. „Největší chybou,
jakou jsem kdy udělala, bylo odejít z učení,“ komentuje minulost
s jistou lítostí.
Súmíja má pět sourozenců, z nich je však nezaměstnaná jen
ona. Velice by si přála pracovat ve zdravotnictví, třeba jako zdravotní sestra, určitě ale nechce do nemocnice. Jednou to stačilo.
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Před nějakou dobou byla v jedné nemocnici měsíc na zaškolení,
ale práce na směny a s velmi dlouhými službami neměla dobrý vliv
na její nedlouho trvající manželství.
Co si ale umí představit velmi dobře je práce v soukromé
ordinaci, kde by byla pevná pracovní doba. Jenže je vdaná a navíc
žena, což, jako všechno v životě, má své „výhody a nevýhody“.
Podle ní hodně potenciálních zaměstnavatelů vyděsí to, že nosí
snubní prstýnek. „Říkají si: jen tohle ne, když ji přijmeme a zaškolíme, bude tu pracovat tak maximálně dva roky, pak otěhotní, půjde
na mateřskou a my pro ni celý další rok budeme muset to místo
držet volné.“ Copak by si nějaký doktor hodlal přivázat takovou
kouli na nohu? „Ani jeden,“ shrnuje to.
Shánění práce je chvílemi dost deprimující činnost, většinou
ji totiž ani nepozvou na pohovor. Na žádosti o práci jí obvykle
nechodí žádné reakce. S jedním lékařem jednou mluvila po telefonu a ten ji pak přece jen na pohovor pozval. Ani to ale nedopadlo.
Občas nezbývá nic jiného než přijmout peníze od státu
a pobírat dávky. Podle údajů Bochumského sociálního fóra je na
podpoře v současné době asi dvacet procent obyvatel Bochumi.
Súmíja už ale na podpoře být nechce, ačkoliv to skýtá jisté zdánlivé výhody, které si mladý člověk jistě snadno představí – může si
přispat a má hodně volného času. To, že je nezaměstnaná, se na ní
ale podepisuje spíše negativně – a to mimo jiné i proto, že od mládí
byla velmi činorodá a vydělávala si. Po nějaké době tedy začala
cítit, že jí něco chybí.
„A co byste dělala, kdybyste měla práci a současně otěhotněla? Chodila byste do práce dál, nebo byste z ní nadobro
odešla a starala se o děti?“ Snažím se vyzvědět její názor na rozdíly mezi pohlavími.
„Považuju za velmi důležité, aby maminka byla s dítětem
doma, alespoň první dva či dva a půl roku, dokud není dost staré
na to, aby mohlo do školky.“ Podle Súmíjy šest či sedm měsíců
doma nestačí. Nicméně připouští, že její přání, aby měla co dělat,
aby měla práci, byť i špatně placenou, souvisí s tím, že by tak ze
sebe dostala to nejlepší, co v ní je. Nehledí ale nijak spatra na starší
ženy, které se rozhodly zůstat doma s dětmi a svůj život cele věnují jen rodině. Súmíja je nicméně přesvědčená, že předešlé generace
přistěhovalců usazujících se v Bochumi neměly podporu své rodiny, zatímco ona bude vždycky moci požádat o pomoc rodiče nebo
sourozence.
Spřádá tedy různé sny, plánuje si budoucnost a nemá nijak
malé ambice. Nemůže ale vědět, jak to všechno dopadne. Připouští,
že po svatbě byla nucená přistoupit na určité kompromisy.
Zničehonic musela začít jednat dospěle a přijmout mnohem víc
odpovědnosti. Nedělá už například scény, i když se jí třeba do
něčeho nechce, protože dobře ví, že v manželství, stejně jako
v lásce, se snoubí obojí, „dávání i braní“, jak to ﬁlozoﬁcky komentuje. „Samozřejmě, že jsem se změnila,“ říká. „Už nebydlím doma
u maminky. Když člověk toho, s kým je, nemiluje, nemůže to nikdy
fungovat. Pokud ho ale milujete, tak není na škodu se občas
něčeho vzdát,“ shrnuje svoje úvahy a zároveň odkazuje k roli muslimských žen a matek, kterou možná jednoho dne přijme i ona
sama.
AHMAD

„V naší zemi je spousta korupce, všechno má pod palcem
maﬁe... hrozná chudoba a nespočet nemocí, zčásti za ně může
extrémní horko, které tam panuje... v Pákistánu je hrozně moc
korupce“ – tak nějak vypadají věty, které Ahmad opakoval během
našeho rozhovoru vedeného v lámané němčině a v do sebe za-

pletených souvětích nad šálkem kávy a kouskem dortu. Všimla
jsem si ho hned, když jsem ho během Ramadánu potkala v turecké
mešitě. Ačkoli jsme spolu tehdy moc nemluvili, z jeho hlasu jsem
jasně cítila smutek.
Ze všech zde představených příběhů je ten jeho vůbec
nejpůsobivější. Přišel o veškerý majetek a zbaveného důstojnosti
ho v roce 1997 okolnosti donutily opustit kvůli nestálé politické
situaci v Pákistánu svůj domov a utéct do Německa. Nejprve jel
z rodného Lahore vlakem, pak ho přes hranice dostali na padělaný
pas a po přistání v Německu požádal o azyl; byla to nebezpečná
cesta. Před osmnácti lety přišel o otce. Protože sám je jedináček,
je jediným člověkem, na němž mu záleží, jeho matka, která zůstala
doma. Nemá žádné sestry nebo bratry, kteří by ji po jeho odchodu
utěšili. Měla jen jeho jediného.
Kdykoli přijde na matku řeč, sklopí oči a pokračuje v hovoru
s jakýmsi hraným úsměvem, podobně jako když se chci dotknout
nějakého choulostivějšího tématu. „V Pákistánu si člověk nemůže
být jistý životem, je to život v neustálém strachu. Hrozně se bojím,
že by se něco mohlo mámě přihodit. Je jí už dvaasedmdesát, ale
starají se o ni vzdálenější příbuzní,“ dodává. Velice rád by měl
maminku u sebe, v Německu, ale vysvětluje, že „není možné“, aby
si ji tam vzal. Pákistán po svém odjezdu navštívil jen jednou, před
třemi lety, a tehdy také matku opět viděl, díky čemuž si trochu
oddychl. Bohužel si ale takové cesty nemůže dovolit příliš často:
„Letenky jsou velmi drahé, přišla mě přibližně na sedm set eur,“ což
je pro člověka jeho příjmů, žijícího ze sociálních dávek, velmi vysoká suma.
Předtím, než se vydal do Německa, nebyl Ahmad nikdy za
hranicemi své rodné země. Po příjezdu zažil obrovský kulturní šok:
„Přijel jsem sem úplně sám. Jedna z nejtěžších věcí pro mě byla
naučit se jazyk. Navštěvoval jsem několik jazykových kurzů, hlavně
s gramatikou jsem se ale nikdy neskamarádil,“ pověděl mi.
V Pákistánu poté, co z ﬁnančních důvodů přerušil bakalářské studium, nikdy nebyl bez práce. „Vzdělávací systém v Pákistánu
vypadá následovně: člověk vychodí deset tříd, na dva roky jde na
tzv. college a pak může pokračovat v bakalářském nebo magisterském studiu. Všechno si ale musíte platit sami. Univerzitu jsem
nedokončil, ale tu vyšší střední školu, college, mám hotovou.“
Ahmad dvanáct let pracoval jako úředník nebo účetní, jisté je, že
v práci měl na starosti hlavně čísla: „Ale bylo to nebezpečné,“ říká
a upřesňuje, že na něj pořád někdo tlačil, aby dělal různé ústupky
a laskavosti špinavým kšeftům určitých lidí. Velmi se snažil s celým
tím korupčním systémem bojovat, ale když to začalo být příliš
nebezpečné, musel odjet.
„Po třech či čtyřech letech jsem v Německu získal pracovní
povolení a začal pracovat. Skrze několik zprostředkovatelských
agentur jsem našel různá zaměstnání, především ve výrobě nebo
v různých skladech, byla to těžká práce,“ dozvěděla jsem se od něj.
Ještě před tím, než Německo zasáhla krize, začalo v Bochumi
práce ubývat: „Už asi tak tři roky jsem bez práce. A právě v tuto
chvíli to vůbec není dobrá doba,“ dodal ještě.
Poslední zaměstnání získal v rámci systému zvaného „práce
za euro“ (1-Euro-Job), který funguje tak, že se nezaměstnaní každé ráno v šest shromáždí v prostorách určitého úřadu a někdy
dostanou na daný den přidělenou práci, přičemž plat je asi jedno
euro třicet centů na hodinu. „Většinou jsem odděloval různé
součástky z elektronických přístrojů. Když se například rozebírá
televize, je potřeba do jedné nádoby dát sklo, do jiné plastové části
a tak dále,“ vysvětlil mi Ahmad. Občas se někomu povede udělat
dobrý dojem na toho, kdo od něj práci v dané ﬁrmě přebírá, pak
můžou opět přijít pracovat další den. K době hospodářské krize
Ahmad říká: „Mě osobně prostě vyhodili bez udání důvodu.“

Váží si práce i výhod, které přináší. To, že ji nemůže sehnat, se
ale dá vysvětlit i jinak než jen hospodářskou krizí: „Když jdu na úřad
a stojím ve frontě na práci, vždycky se mě, když přijdu na řadu,
ptají na to samé: ‘Jak jste starý?’ ‘Jednapadesát,’ odpovídám jim
a oni řeknou, že jim je líto, ale že berou jen mladé lidi, kteří vydrží
těžkou práci. I kdyby práce, již by mi přidělili, byla obtížná, stejně
bych ji dělal, ale nikdy si mě nevyberou. Život tady končí v padesáti, stejně jako v Pákistánu,“ povzdechne si.
Opět také zběžně pohlédne na hodinky. Sleduje čas, protože
se po naší schůzce chystá na večerní modlitbu. Vysvětluje mi, že
má ve zvyku chodit do různých mešit, nemodlí se pouze v jedné.
Jak se zdá, modlení je pro něj ostatně jediným důvodem, proč do
mešit chodí. Když jsem ho potkala v té turecké, seděl sám na svém
místě, ačkoliv se jinak v rámci oslav Ramadánu mezi sebou všichni
živě bavili. Odvážila jsem se tedy položit mu otázku, proč střídá
místa, kde se modlí.
„Je to proto, že se chcete setkávat s novými lidmi?“
„Ne, vlastně ne. Do mešity se lidé chodí modlit. Když člověk
někdy přijde dřív a má volných pět nebo deset minut do začátku
modlitby, není to dost na to, abyste mohli navázat nějaké známosti. Během deseti minut se nedá probrat nic závažnějšího. Ale asi by
se i tomuhle dalo říkat nějaký druh přátelství.“
Ahmad mluví velmi klidně a neuvěřitelně potichu, musím se
pořádně soustředit, aby mi to, co říká, dávalo nějaký smysl: „Dalo
by se říct, že jsem spíš takový samotář. Nemám moc přátel, vlastně
jen tak čtyři, pět lidí, s nimiž se pravidelně vídám. Občas sedáváme
právě tady, kde právě sedíme nad kávou, protože tu je útulno a není
to tu moc drahé,“ prozrazuje mi na sebe.
„A proč si myslíte, že to tak je?“ odvážím se zeptat.
„Možná proto, že jsem hodně nábožensky založený. Když se
rozpovídám, lidi si mě hned zaškatulkují jako nějakého nudného
patrona. Jeden kamarád mi dokonce řekl, že se chodím modlit
příliš často, a prostě mě nechal být. Úplně se ke mně obrátil
zády.“
To, že moc nebývá ve společnosti, by mohlo vysvětlit i nízkou
úroveň Ahmadovy němčiny, ostatně to sám připouští. Nemůže
s tím ale nic dělat, pokud je to tak, jak říká: „Se mnou se prostě lidé
nechtějí začít přátelit.“ Ptám se ho, jestli někdy byl zamilovaný,
a on opět sklopí oči a mumlá: „Tohle je hodně osobní... To nejde...
Já... Ne, nebyl. Možná si o mně myslí, že jsem zpočátku milý, jen
abych je obalamutil, a pak je budu nutit nosit hidžáb a podobně,“
řekne mi a vyšle signál, který si nelze vyložit jinak, než že je
zbytečné jakkoli pokračovat v tomto tématu.
I když nemá práci, tak se Ahmad rád cítí zaměstnaný. Pořád
potřebuje mít co dělat. Když se nudí, začne si číst. „Takhle já
skutečně trávím celé dny – někam dojdu, když mají čas, setkám se
s přáteli, zajdu do mešity a přečtu si noviny,“ popisuje. Toto kolečko
činností sestává z téměř mechanických pohybů a zvyků, které se
každý den do puntíku opakují. Ahmadovi to ale nevadí. „Nemám
žádná přání ani sny, ne, už ne (...). Jsem šťastný, když můžu někomu
pomoct, například když sousedi potřebují něco opravit, moc rád
přiložím ruku k dílu. Žádná jiná přání nemám.“
Tohle je jedna z věcí, které na Ahmedovi překvapí nejvíc – je
tak smířený s osudem (což musí být každý dobrý muslim, jak mi
bylo opakovaně řečeno) a všechno ho – alespoň zdánlivě –
nechává naprosto klidným. Například na své minulosti by neměnil
vůbec nic: „Na Pákistán nemyslím, už pro mě není důležitý. Lahore
nepovažuju za svůj domov. Doma jsem v Německu a na Pákistán
nevzpomínám, záleží mi jen na mojí mamince. Tak to zkrátka je.“
Nemohu nevyslovit následující otázku: „Jak dlouho chcete
dál žít takhle? Nemáte nějaké plány? Představy, co dělat do
budoucna?“

FLEXI-IN-SECURITY
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„Budoucnost je beztak ztracená. Pro mě a další mně podobné
žádná budoucnost není. Budoucnost patří mladým a jejich generaci. My, kterým je přes padesát, už se na budoucnosti podílet nebudeme. Nikdo pro nás už nemůže nic udělat,“ říká a opět sklápí oči,
tak jako předtím, když jsme se dotkli nějakého citlivého místa.
Někteří z těch, s nimiž jsem se setkala, se do minulosti
neohlížejí rádi. Lidé jako Ahmad se spíš snaží minulost uzavřít
a úplně ji vytěsnit. Na zcela opačné straně jsou migranti typu Hazar
nebo Usmány, kteří se okamžitě usmějí, když zmiňují svůj život
„předtím“, a je jim na hlase znát i trocha nostalgie. Další skupinu
představují např. Súmíja a Tolga, kteří mezi migranty náleží jen
prostřednictvím rodičů. Nehledě na to, z jakých důvodů emigrovali či proč se narodili v Německu, žádný z těch, s nimiž jsem mluvila,
by své rozhodnutí nezměnil a rozhodně nikdo ničeho nelituje.
Také se zdá, že mezi členy muslimských komunit v Bochumi
panuje vzájemná solidarita. K pocitu vzájemné soudržnosti ještě
přispívá sdílené náboženství; náboženství ostatně představuje
i faktor, který těm, s nimiž jsem mluvila, dodává pocit klidu. Pro
většinu z nich mešita představuje velmi podstatnou součást jejich
života. Nepovažují ji jen za dům Boží a čisté místo plné harmonie,
ale plní pro ně i významnou společenskou funkci. Mešita také
představuje ideální příležitost pro setkávání a stává se tak místem
kulturního i společenského života. Současně je i prostorem ke studiu. Pomáhá se zde dětem i dospívajícím nejen v průběhu integrační
fáze migračního procesu, ale i později. Lidé v ní nachází útočiště,
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chodí si tam pro rady, pro podporu i útěchu.
Z ekonomického hlediska na migranty, s nimiž jsem se setkala (ovšem s malými výjimkami), krize z roku 2008 negativní dopad
neměla. A pokud přece, tak zůstali ve stejné finanční situaci
a neutrpěli nějaké ztráty. Někteří z nich při mých otázkách na krizi
ani nechápali, co mám na mysli, nebo tvrdili, že je osobně nijak
nezasáhla. Ti, kteří její negativní dopad zaznamenali, nevypadali, že by ztrátu zaměstnání spojovali přímo s krizí, ale spíš
s předsudky. Ať už se jedná o předsudky založené na příslušnosti
k určité rase či etniku nebo např. pohlaví, poměrně dost těch,
s nimiž jsem hovořila, se v průběhu života někdy cítilo diskriminovaných. Většina lidí s touto zkušeností se s předsudky setkala
v práci, ve škole nebo v běžném životě. Ačkoliv si uvědomovali, že
se jedná o něco, s čím se pravděpodobně budou setkávat i nadále,
jsou mezi nimi tací, kteří to nevnímají jako nic zásadního. Nejvíce
to bylo zřetelné na Súmíje, která svoji současnou situaci (tedy to,
že byly zamítnuty všechny její žádosti o práci) dává za vinu tomu,
že je vdaná, a nikoli tomu, že pochází z rodiny migrantů.
Když během našich rozhovorů došla řeč na to, že jsou
vnímáni jako migranti, vyvolalo to především u těch, kteří už
v Bochumi či obecně v Německu žijí delší dobu, poměrně velkou
vlnu nevole. Německo nyní považují za svůj domov, a i když mnozí
z nich tráví dovolené v zemích svého původu, nikdy by se tam
natrvalo nevrátili.

MĚSTO STÍNŮ
T E X T: DA I VA T ER E S C EN KO
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Polské hlavní město je cílem velkého počtu ukrajinských
dělníků. Ukrajinci, kteří chtějí pracovat v Polsku legálně, musejí
mít vízum a pracovní povolení. Ve skutečnosti ale spousta
migrantů předpisy obchází – přijíždí s turistickým vízem
a pracují bez řádných dokladů. Ilegální práce paradoxně ekonomickou situaci migrantů zlepšuje, protože kdyby museli ze
svých nízkých mezd platit všechny daně, mnoho z nich by nezvládlo uživit své rodiny. Práce načerno nicméně představuje
zásadní překážku pro jejich pozdější integraci. Vystavuje je
většímu riziku vykořisťování a znemožňuje jim sehnat práci,
která by odpovídala jejich schopnostem a kvalifikaci. Proto
mnoho oslovených migrantů, především z řad těch, kteří jsou již
ve Varšavě delší dobu, doufá v udělení amnestie pro nelegální
migranty. Pravdou ale také je, že mnozí ukrajinští pracovní
migranti ani nepřemýšlejí o možnosti se v Polsku usadit – tam
totiž nežijí, ale jen vydělávají na život, který potom žijí doma,
na Ukrajině.
Konečně směrovka: „Warszawa: 30 km.“ Olha1, žena vedle
mě, si vyměňuje SIM kartu ve svém mobilním telefonu a volá
zaměstnavateli, který slíbil, že ji vyzvedne na autobusovém nádraží
a zaveze do práce a na místa ubytování: „Autobus má zpoždění,
protože se protáhla celní kontrola. Když bude doprava v pohodě,
budeme tam ani ne za hodinu.“ Stejně jako ostatní moji spolucestující podniká Olha cestu ze Lvova do Varšavy kvůli práci. Odjezd
ze Lvova ve večerních hodinách a ranní příjezd do Varšavy se zdá
být pro Olhu i další cestující běžná rutina. Jenže třeba Halyna,
mladá dívka z malého města v Haliči, tuto cestu absolvuje poprvé.
Je tedy vděčná za jakékoli informace. Marija, která v Polsku žije už
zhruba osm let, jí vypráví o své vůbec první cestě za prací do
Varšavy: „Nevěděla jsem, co mám čekat, o samotném městě jsem
nevěděla vůbec nic. Na nádraží na mě čekal můj zaměstnavatel
a zavezl mě tam, kde jsem měla pracovat a bydlet.“
Turisté si nastudují kapesní průvodce, v předstihu si rezervují ubytování v hotelu a k prohlídkám města využívají služeb turistických informačních center, průvodců a map. Naproti tomu, když
přijíždějí poprvé do Varšavy pracovní migranti z Ukrajiny, většinou ani netuší, co mají čekat. Jak se přizpůsobí životu ve městě?
Najdou tam více i méně příjemná místa? Je pro ně město místem
k životu nebo pouhým zdrojem výdělku? Najít odpovědi na tyto
otázky jsem se pokusila během dvou výzkumných pobytů ve
Varšavě, ve kterých jsem se zaměřila na to, jak migranti z Ukrajiny
město vnímají. Kromě sledování cesty migrantů ze západní Ukrajiny do Evropské unie bylo cílem mé studie též rozebrat jejich motivaci k migraci, organizaci cesty a podívat se na to, jak se jim v jejich
cílové stanici žije.
Nejvýznamnějším zdrojem informací byli sami migranti,
neboť mým cílem bylo získat jejich popis zážitků i problémů při
pobytu ve městě. Během svých dvou pobytů jsem si povídala se
šestnácti ukrajinskými migranty. Musím ovšem upozornit, že ne
všichni migranti chtěli o svých problémech hovořit. Během cesty
autobusem jsem se setkala s lidmi, kteří si se mnou během jedné ze
zastávek otevřeně povídali u stolu. Dali mi na sebe kontakt
a přislíbili schůzku. Později si to nicméně rozmysleli s tím, že „na
jejich zkušenostech nezáleží“ a „jeden rozhovor nic nezmění“.
Jedna žena, která se také odmítla osobně sejít, mi o sobě vyprávěla
alespoň po telefonu a tvrdila, že „naše příběhy jsou všechny stejné,

tvrdě pracujeme a nikdo se o nás nestará“. Informace získané od
migrantů jsem doplnila rozhovory se zástupci organizací, které
migrantům pomáhají.2
JAK Z ÍS K AT D O KUME NT Y A PŘE KRO ČIT
HRANICI

Cesta autobusem ze Lvova do Varšavy přijde na 234,86 ukrajinských hřiven (cca 500 Kč) a trvá zhruba jedenáct hodin (mně
trvala déle, než bylo uvedeno v jízdním řádu, takřka třináct hodin,
a to kvůli delším celním prohlídkám na hranicích s EU). Nicméně
Ukrajinci, kteří plánují cestu do Varšavy, ji musejí připravovat ve
značném předstihu a do vyřizování potřebných dokumentů musejí před odjezdem ze Lvova investovat další prostředky. Zkušení
migranti jako Olha, která začala ve Varšavě pracovat ještě před
vstupem Polska do Evropské unie, si vzpomínají na nejrůznější
opatření a omezení určená k regulaci přesunu migrantů mezi
oběma sousedními zeměmi. V reakci na požadavky EU zavedlo
Polsko koncem roku 2003 vízovou povinnost pro občany Ukrajiny.
Přechod přes hranice se dále zkomplikoval, když Polsko v roce
2007 vstoupilo do schengenského prostoru. Od té doby platí polské turistické vízum pro volný pohyb v rámci celé schengenské
zóny. Tuto výhodu však vyvažuje skutečnost, že vyřizování víz je
dnes složitější. Kromě toho si musejí Ukrajinci k vízům obstarat
též pracovní povolení, aby mohli pracovat legálně. Žádost o povolení musí za cizince podat jeho potenciální zaměstnavatel.3 Ve
skutečnosti ale řada migrantů tato nařízení obchází tím, že do
Polska cestují na turistická víza a pracují bez řádných dokumentů.
Ukrajinci vízovou povinnost považují za nákladnou mrzutost
a vědí, že pokud za prací do Polska opravdu chtějí, nějak se tam
vždycky dostanou. Volodymyr, který patří k sezónním migrantům
pracujícím ve Varšavě, k tomu poznamenává: „Můžete si koupit
pozvání. Do Polska se dostanete za 2–3 tisíce hřiven (4–6 tisíc
korun). Ale nemáte jistotu, že seženete práci.“ A dodává: „Z tohoto
systému nemá zisk ani Polsko, ani ukrajinští migranti, jenom
zprostředkovatelé, kteří inkasují peníze za vyřízení dokumentů.“
I další z těch, kteří mají řádné pracovní povolení a do Varšavy
pravidelně dojíždějí, se často podivují, kdo má ze složitých postupů,
v nichž je obtížné se vyznat, skutečný prospěch. Ljudmyla,
Ukrajinka ve středních letech, si v této souvislosti stěžuje: „Pokaždé,
když máte platit za vízum, musíte se strachovat, jestli ho dostanete
a co se pak bude dít na hranicích.“
Zároveň však podle samotných migrantů stávající nařízení
nezaručují pocit jistoty, že dostanou práci a slušný výdělek. Saša,
který pracoval pro stavební ﬁrmu, se při vzpomínce na svou první
cestu do Polska rozčílí. Pracovní agentura, která mu cestu
z Ukrajiny do Varšavy zajišťovala, původně slíbila, že na něj bude
její zástupce čekat ve Lvově, potom ve Varšavě, ale nakonec se
neukázal nikdo, aby mu po příjezdu pomohl.
PŘÍJ E Z D D O MĚ S TA

Autobus přijíždí do své cílové zastávky Stadión hned vedle
areálu bývalé obrovské tržnice zvané „Jarmark Europa“. Dnes
uzavřený prostor tržnice okolo varšavského legendárního Stadiónu desetiletí byl od začátku devadesátých let téměř dvacet let
největší evropskou tržnicí, která živila tisíce obchodníků z východní Evropy a Vietnamu. Okolí stadiónu je dnes tmavé, špinavé a nedělá zrovna bezpečný dojem. Někteří migranti proto raději vystupují o zastávku dříve na Ústředním autobusovém nádraží. Člověku
se jistým způsobem uleví, že má cestu za sebou. Jenže pro migranty
přijíždějící na zastávku Stadión je to jen začátek. Na některé z nich
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přímo na nástupišti čeká zaměstnavatel, jiní se vydávají na cestu do
města ve snaze dojet na určené místo bez cizí pomoci.
Noví migranti mnoho nevědí ani o městě samotném, ani
o svých právech, a tak bývají často závislí na svých zaměstnavatelích. Proto je přístup zaměstnavatelů na začátku pracovního vztahu
velmi významným faktorem, který má vliv na sociální i psychologický stav migrantů, na jejich vnímání města a společnosti i na míru
jejich budoucí integrace v dané zemi obecně. Takováto závislost
pochopitelně svádí ke zneužívání. Jak dokládá například příběh
zdravotní sestry Svitlany, existují však také harmonické vztahy mezi
zaměstnavatelem a zaměstnancem, kde nelze o zneužívání vůbec
hovořit: „Vzpomínám si na to, jako by to bylo dnes: ve čtvrtek 11.
října 2001 jsem do Varšavy přijela na pozvání. Od začátku se ke
mně chovali jako ke členovi rodiny. Nikdy na ta slova nezapomenu:
„Můj dům je tvým domovem. Tvoje děti jsou našimi dětmi.“ A tak to
bylo po tři roky.“
Společenské kontakty jsou pro migranty a jejich život ve městě
důležité či dokonce zcela zásadní. Přátelům a známým se mohou
svěřit s problémy při hledání zaměstnání či ubytování a mohou také
získat důležité informace spojené s jejich postavením: Jedna
migrantka vzpomíná: „(...) To, když jsme měli tu paní Emmu, která
nám hodně pomáhala, věděli jsme, kam jdeme, ke komu a jakou
práci budeme dělat.“ Význam společenských kontaktů zdůrazňuje
také další mladá žena, Ivanka z Ukrajiny, která má vysokoškolské
vzdělání a žije ve Varšavě: „Přátelé věděli, že hledám práci a že na
Varšavské univerzitě je volné místo, takže jsem tam poslala životopis.
Předtím jsem ho poslala na řadu míst, ale moc odpovědí jsem
nedostala. Takže mi moje kontakty s přáteli pomohly. Byty, ve
kterých jsem bydlela, jsem si také našla přes známé a kolegy.“
Dalším zásadním bodem v topograﬁi varšavských imigrantů
jsou nevládní organizace, které hrají významnou roli zprostředkovatele společenských kontaktů. Pochopitelně mají největší
význam pro ty migranty, kteří žádné jiné kontakty ve městě nemají. Pozoruhodnou institucí je například Centrum Powitania
w Warszawie, což je svého druhu uvítací centrum nabízející
pomocnou ruku migrantům, kteří potřebují poradit nebo mají
potíže s bydlením, se zneužíváním zaměstnaneckých práv nebo
s vyřizováním potřebných dokumentů. Centrum v roce 2009
otevřely dvě ženy, které samy přišly do Polska za prací. Slouží jako
průvodce migrantům po městě a na jeho webových stránkách se
dočteme o jeho poslání: „Tak jako řada imigrantů přicházejících do
Polska, obě tyto ženy se po příjezdu do Varšavy setkaly s mnoha
obtížemi. Rozhodly se své vlastní niterné zkušenosti využít a založit
místo, kde mohou imigranti přijíždějící do Polska najít pomocnou
ruku. Hlavní město, které leží v samém srdci Evropy, dosud takové
místo postrádalo, místo, kde mohou imigranti využít podpory
v těch nejzákladnějších, ale zároveň složitých otázkách.“4
V Z H Ů RU D O MĚ S TA

Dokonce i po delším pobytu může Varšava zůstat pro
migranty poměrně neznámým městem. Nejvýznamnějším faktorem určujícím vztah mezi migrantem a městem je povaha
migrantova zaměstnání. Jedna z žen, se kterou jsem hovořila
v autobuse při cestě do Varšavy, mi vyprávěla o svém úmyslu pracovat v oděvnictví a vysvětlovala, že všechny ženy žijí a pracují
ve stejné budově. Jediný volný den využívají ke spánku anebo
k nákupům. Pro pracovníky v domácnosti, kteří poskytují služby
24 hodin denně, je příležitostí dostat se do města ještě méně.
Práce v domácnosti a v oděvním průmyslu je doménou žen. Ovšem
muži, kteří pracují pro stavební ﬁrmy, čelí podobným problémům.
Ubytování mají zpravidla v blízkosti stavenišť a daleko od centra,
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kam skoro nejezdí a pokud ano, pak jen nakupovat.
Migranti, kteří ve městě žijí delší dobu a přestěhovali si sem
už i své děti a rodinné příslušníky, pohlížejí na město jinak. Druhá
generace se jim stává průvodcem a též tlumočníkem z polštiny
a město už vnímá zcela jinak.
S Ljubou jsem se setkala v sobotu poté, co vyzvedla své
neteře z ukrajinské školy. Zašly jsme k nim domů. Během krátké
cesty tramvají dívky vesele ukazovaly na stavby starého města
a popisovaly nám historii Varšavy. Ljuba nám vysvětlila, že když
jdou do města, děti jim ukazují různá místa a vyprávějí, o čem se
dozvěděly ve škole.
Pro druhou generaci imigrantů je Varšava už vlastně domov.
Zatímco jejich zaneprázdnění rodiče a příbuzní pracují, děti
a dospívající členové druhé generace se bez obtíží naučí ovládat
místní jazyk a seznamují se s městem. Navíc v sobě spojují jak
životní styl místních lidí, tak migrační zkušenost svých rodičů, čímž
si osvojují dvojí pohled na město. Zatímco zkušenosti druhé generace imigrantů zasluhují další rozbor, moje poznatky dávají tušit
nové perspektivy pro různé formy integrace imigrantů ve městě.
MÍS TA , K TE R Á J SO U V ID Ě T

Palác kultury a vědy, náměstí na Starém městě, Zámek – to
jsou nezbytné zastávky každého turisty, který navštíví hlavní město
Polska. Jenže Varšava ukrajinských migrantů vypadá docela jinak.
Základními body jejich mapy by nebyly ani známé památky, ani
instituce často navštěvované samotnými Varšavany, jako například divadla či univerzita. Byly by to hlavně autobusová a vlaková
nádraží, ubytovny, centra pro vyřizování povolení k pobytu
a k práci, tržnice, supermarkety a uniatský kostel. Když migranty
doprovázíme na jejich cestě mezi těmito místy, vynoří se nezvyklý
a málo známý místopis Varšavy.
Neexistuje jen jedno „město migrantů“, protože samotní
migranti upozorňují, jak je důležité být v kontaktu s různými místy.
Migranti zaměstnaní v domácnostech žijí a bydlí v jednom místě.
Zpravidla poměrně často cestují domů na Ukrajinu, a tak je síť jejich
společenských kontaktů ve Varšavě omezená. V důsledku toho
obsahuje „mapa města“ pracovníků v domácnostech zřejmě největší
bílá místa. Přestože tito migranti ve městě pracují, nejsou téměř
vidět a také pro ně zůstává samotné město neviditelné a neprozkoumané. Pohybují se v kruhu. Migranti potřebují více příležitostí naučit
se jazyk a získat nové sociální kontakty, aby měli přístup k lepším
pracovním nabídkám, jenže tomu jejich současný styl života brání.
Šance nastoupit cestu integrace se tímto velmi snižují.
V případě jiných profesí jsou možnosti migrantů seznamovat
se s městem méně omezené. Nicméně většina lidí, se kterými
jsem hovořila, si podle všeho nemůže či nechce život v cizím městě
příliš užívat. Nemají totiž čas na návštěvy centra a nemají chuť
utrácet peníze navíc, například za jízdenky a další s tím spojené
výdaje: „Sem jezdíme vydělávat, ne žít. Peníze posíláme domů, aby
naše děti měly z čeho žít.“ Dokonce ani o kulturní a společenské
aktivity, které jsou k dispozici zdarma, není nijak velký zájem,
protože jen málokdo z migrantů si je může vzhledem k omezeným
časovým možnostem dovolit.
Situace vypadá jinak pouze v případě těch, kteří si s sebou
přivezli rodinu, kteří přišli i s dětmi a žijí ve městě delší dobu.
Ivanka, která žije ve Varšavě s manželem už čtyři roky, mi vypráví,
jak s manželem objevili Varšavu až tehdy, když si pořídili kola
a začali jezdit po městě. Svitlana, se kterou přijel do Varšavy i její
syn a přes prázdniny si na brigádách vydělává na studia, mi ukazovala fotograﬁe, na nichž její syn projíždí na kole varšavské parky
a pamětihodnosti.

Moje studie vykresluje obrázek spíše rozdrobené komunity,
jejíž členové se odlišují několika faktory, například profesí, délkou
pobytu ve Varšavě a zejména pak tím, zda si s sebou přivezli rodinu
a děti, či nikoli. Pro většinu migrantů z Ukrajiny jsou pouta k vlasti
podle všeho silnější než pouta k jejich novému prostředí. Přesto
jsme jim položili následující otázku: existují místa, kde se migranti
z Ukrajiny mohou setkávat, povídat si a utvářet tak svoje společenství?
Pravděpodobně nejvýznamnějším takovým místem je uniatský kostel. Zde se každou neděli schází větší počet migrantů:
„V kostele můžete samozřejmě lidi potkávat. Dříve bylo dost volných míst k sezení. Na mši o deváté chodilo poměrně málo lidí.
Teď se slouží v devět, v jedenáct a ve tři a je tak plno, že uvnitř není
místo ani na stání.“
V rámci varšavského života ukrajinských migrantů hraje
tento kostel mnohem významnější roli než jen jako náboženské
centrum. Kostel je právě tím místem, kde jsou migranti vidět.
V důsledku nárůstu počtu migrantů začal sloužit širším potřebám, takže je dnes také neformálním místem pro setkání a komunikaci, výměnu zkušeností, ale poskytuje také informace ohledně
pravidel pro právní postavení migrantů.
JAK MIGRANTI BYDLÍ

Zkušenosti migrantů s bydlením jsou důležité pro popis
praktického života ve městě a strategických rozhodnutí jeho
nových obyvatel. V průběhu studie bylo důležité zaznamenat
vyprávění migrantů o místech, kde v hostitelské zemi žijí, aby bylo
možné vysledovat, jak si migranti ubytování vyhledávají a jaký typ
ubytování volí, a to před vypuknutím ekonomické krize i v jejím
průběhu. Jakým způsobem jejich výdělky ve Varšavě ovlivňují
podmínky jejich domácností doma ve vlasti?
Výběr zaměstnání je spojen s možnostmi ubytování. Když
migranti tvrdě pracují za nejnižší možnou mzdu, logicky hledají
taková místa, kde mohou pracovat a zároveň i bydlet. To platí
zejména v případě dočasných migrantů a u těch, kteří přijíždějí
poprvé. Významným faktorem v otázce bydlení je rovněž pohlaví
migranta, přičemž ženy, které si vyberou práci v oblasti ošetřovatelství, hlídání dětí nebo služeb v domácnosti, mají možnost
bydlet přímo v rodině, zatímco muži pracující na stavbách mohou
bydlet buď ve větší společné ubytovně, nebo si několik mužů
společně pronajme menší dům.
Ekonomická krize obzvlášť těžce dolehla na trh s bydlením na
celém světě. I přesto však někteří migranti hlásí pozitivní zkušenosti.
Kvůli zvýšenému zájmu médií o trh s bydlením ceny nemovitostí
poklesly a Ljudmyla, která v Polsku pracuje dlouho a vždycky měla
problém najít cenově dostupné bydlení, dostala hypotéku na byt,
kam se mohla nastěhovat i s dětmi: „V roce 2007 jsem získala trvalý
pobyt. Pak už jsem nemusela platit za pracovní povolení ani víza.
Bylo mi jasné, že má teď mnohem širší možnosti, jakkoli moje děti
musely na trvalý pobyt čekat ještě rok a půl. Musela pro ně zatím
připravit zázemí, najít vhodné bydlení. O koupi bytu jsem začala
přemýšlet, když začala krize. Informací o možnostech získat půjčku
byla spousta. V roce 2008 jsem začala hledat byt a uvažovat
o hypotéce. Našla jsem ten nejlevnější. V roce 2009 jsem ho koupila a bydlím tam dodnes. Je to pro mě velká úleva. Bydlení je pro
migranty ten největší problém.“
Další příklad toho, jak využít krizi, vidíme na příběhu Ukrajinky
Svitlany, která ve Varšavě začala pracovat, aby uživila děti, které
ještě bydlí ve Lvově. Poté, co ekonomická krize zapříčinila kolaps
ukrajinského trhu s nemovitostmi, si mohla Svitlana dovolit doma
na Ukrajině koupit byt.

FLE XIB ILITA – ILEG A LITA

Z průzkumů veřejného mínění by se mohlo zdát, že migranti
berou místním lidem nekvalifikovanou práci a zv yšují tak
nezaměstnanost. Avšak akademické výzkumy a ekonomické teorie
ukazují, že skutečný dopad imigrace na pracovní vyhlídky domácí
pracovní síly s nízkou kvaliﬁkací je menší, než si řada lidí myslí.
V případě Ukrajinců v Polsku by bylo zavádějící hovořit
o přímé pracovní konkurenci, a to zejména kvůli velmi nízké úrovni mezd. Nezaměstnaní Poláci by sice mnohdy neodmítli méně
kvaliﬁkovanou práci jako takovou, ale mzda za ni je často tak nízká,
že by své rodiny v Polsku zkrátka neuživili. Poláci proto za takovou
prací odjíždějí do ciziny, kde si vydělají více. Proč je ale potom tak
mizerně placená práce stále lákavá pro Ukrajince? Při hledání
odpovědí na tuto otázku si musíme uvědomit tři faktory, které
osvětlí, jaké migrační strategie jsou pro Ukrajince z ekonomického
hlediska smysluplné.
Zaprvé je to omezený pohyb Ukrajinců. Vzhledem k vízovým
povinnostem a ochraně pracovních trhů v Evropě před občany tzv.
třetích zemí nemohou Ukrajinci na rozdíl od Poláků jednoduše
reagovat na ekonomické pobídky tím, že by se přestěhovali do
Velké Británie či Irska. Pochopitelně existují i oblíbenější země než
Polsko, jako například Španělsko, Portugalsko nebo Itálie, kde jsou
platy vyšší. Jenže i při fungování Schengenu má cesta do každé
z těchto zemí svá konkrétní úskalí. Díky geograﬁcké a jazykové
blízkosti Polsko láká především ty, kteří chtějí vyjet za prací do ciziny na kratší dobu (anebo mají v plánu delší pobyt, ale zároveň
chtějí zůstat ve stálém kontaktu s vlastí).
Druhým, poněkud absurdním faktorem je fakt, že Ukrajinci
mohou práci nabízet za nižší cenu kvůli svému nelegálnímu
postavení. Larysa, která ve Varšavě žije už více než osm let, nám to
přibližuje následovně: „S velmi malým platem okolo 600 zlotých
(3600 Kč) je tu velmi obtížné vyžít. Pracuji načerno, protože jinak
bych s tím prostě nevyšla. Proč je to tak těžké? Spousta lidí pracuje za minimální mzdu. Nikdo z nich nechce platit daně. Zaměstnanci
dostávají 1200 zlotých (zhruba 7200 Kč) – to je minimum –, ale
i tak musejí ještě čtyřicet procent z toho odvést na daních. Mají
nájemní smlouvu a z té také platí daně. A takhle to už nikdo nechce.
Nejhorší je práce na částečný úvazek. Taková práce se vůbec nevyplatí, protože pak už z ní nikoho neuživíte.“
Třetím faktorem jsou rozdíly mezi úrovní životních nákladů
v Polsku a na Ukrajině. Ukrajinští migranti tohoto rozdílu využívají,
když přejíždějí tam a zpátky mezi svou vlastí a zemí, kde pracují.
Migranti určitě jednají racionálně, když se snaží přizpůsobit
životní a migrační strategie výše zmíněným skutečnostem.
Výsledkem je však stav, který v mnoha případech zamezuje lepší
integraci. Klíčový je v tomto ohledu právní status migrantů. Je
známým faktem, že za nedostatkem občanské angažovanosti
migrantů stojí jejich pololegální status v hostitelské zemi, s čímž
souvisí potřeba zůstat pokud možno „neviditelný“. A práce načerno
má své výhody i nevýhody.
Je určitým paradoxem, že nelegální status znamená pro
migranty lepší ekonomickou situaci a sociální mobilitu. Jak poznamenává Valerija, která již řadu let pracuje ve Varšavě legálně:
„Nelegální zaměstnanci pracující v Polsku jsou ﬂexibilní, vydělávají
více, ale mají taky své problémy. My máme řádné dokumenty, ale
dostáváme minimální mzdu. To nám nestačí. Abychom přežili,
musíme pracovat více.“ Na druhou stranu nelegální status neumožňuje migrantům strategický přístup k trhu práce, což je
nevýhoda obzvlášť pro ty, kteří ve městě pobývají delší dobu. Proto
také někteří z námi dotazovaných migrantů, kteří již získali určité
zkušenosti i jistotu, hovoří o potřebě být vidět, což znamená
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obstarat si legální status. Příkladem problému nelegálního statusu
je Volodymyr, který založil vlastní stavební ﬁrmu, ale nemá řádné
dokumenty. Vzhledem k této vážné překážce v budoucím rozvoji
jeho podnikání uvažuje o legalizaci a doufá v amnestii pro nelegální migranty. Také Larysa si po letech strávených poskytováním
služeb v domácnosti a hlídáním dětí hodlá založit vlastní ﬁrmu a je
tedy v podobné situaci: „Ráda bych rozjela vlastní ﬁrmu. Napadlo
mě nabízet služby při přípravě rodinných oslav. Možná jednou
skutečně dojde i na amnestii pro nelegální zaměstnance z Ukrajiny.
V jiných zemích to migranti mají lepší. Mohou žít legálně, začít
podnikat a využít toho, co umějí.“
Otázka legálního statutu je důležitá nejen z pohledu jednotlivých migrantů, ale též z pohledu přijímající společnosti. Když
migranti obdrží stejná práva jako místní občané, mohou snadněji
hledat práci podle svých kvalifikací, snadněji se integrují do
společnosti a zvýší se jejich příspěvek místní ekonomice. S touto
otázkou souvisí také problém uznávání kvaliﬁkací. Jak je bohužel
vidět na příkladu Ljuby, které je 40 let a má vysokou školu, migranti
zažívají problémy s uznáváním kvaliﬁkací nejen při pobytu v Polsku,
ale také po návratu na Ukrajinu: „Svou práci mám moc ráda a chci
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pracovat na Ukrajině. Jenže naše vláda za posledních pět let nic
nezměnila. Během prvního roku po návratu na Ukrajinu jsem
nemohla sehnat práci. Ptali se mě „kde jste ty čtyři roky pracovala?“ Odpověděla jsem, že jsem pracovala v cizině. A oni na to, že
pokud jsem pracovala v cizině, už nejsem profesionál v oboru.
Možná čekali nějaký úplatek. Bylo pro mě těžké poslouchat ve
vlastní zemi, že už nejsem odborník a že jsem přišla o kvaliﬁkaci.
Teď mám tedy práci v zahraničí, která mým kvaliﬁkacím odpovídá.
Naše ﬁrma spolupracuje s Ukrajinou.“

[1] Jména všech respondentů byla pro zachování jejich anonymity změněna.
[2] Fundacja Rozwoju „Oprócz Granic”, Centrum Powitania w Warszawie;
nevládní organizace Stowarzyszenia Interwencji Prawnej.
[3] Immigration to Poland: policy, employment, integration [Imigrace do
Polska: politika, zaměstnanost, integrace], Grabowska-Lusińska Iza. Górny
Agata, Magdalena Lesińska, Marek Okólski (editoři). 2010. Wydawnictwo
Naukowe Scholar. Warszawa, s. 135
[4] To je také myšlenka stojící za vytvořením instituce Centrum Powitania
w Warszawie, http://www.centrumpowitania.org.pl/
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Se vstupem Bulharska do Evropské unie v roce 2007 získali jeho občané právo na volný pohyb. Velká část zdejší početné
turecké menšiny tuto nově nabytou svobodu vnímá jako šanci,
jak se vymanit z diskriminace a tíživé ekonomické situace.
Pembe*, Natka, Hristo a Yasar, čtyři příslušníci tureckého etnika
z města Pazardžik, se s nadějí na lepší život vydali do bavorské
metropole Mnichova. Tady si ale uvědomili, že právo na volný
pohyb s sebou automaticky nenese možnost legálně pracovat.
Německo využilo tzv. přechodného období, v jehož průběhu
mohou do roku 2014 staré členské státy EU blokovat vstup
Bulharů na svůj trh práce. Migranti jako Pembe, Natka, Yasar
a Hristo tak nemají možnost nechat se legálně zaměstnat a ocitají se v začarovaném kruhu mezi nelegální prací, ve které jsou
zaměstnavateli zneužíváni, a bezdomovectvím. Díky iniciativě
mnichovských nevládních organizací mohou nyní někteří
z těchto lidí navštěvovat jazykové kurzy a využívat služeb
právního poradenství. Zároveň vznikly iniciativy, v rámci
kterých je zvyšováno povědomí veřejnosti o situaci tureckých
dělníků z Bulharska. Jedním z výstupů těchto projektů jsou
i fotograﬁe, jež tvoří součást výstavy.
Jednoho pátečního dopoledne v dubnu 2010 jsem
v Mnichově spolu se členy organizace Initiative für Zivilcourage
(Iniciativa pro občanskou odvahu) zřídila informační stánek určený
k rozhovorům s migranty o jejich právech. Iniciativa je nezávislá
nevládní organizace. Oslovení lidé se liší věkem i životními
zkušenostmi, ale spojuje je naivní touha: jednat tak, aby ovlivnili
svůj život a mohli jej řídit tak, aby stál za to žít a nikomu nehrozilo
vyloučení a vykořisťování. Můžu si dovolit většinu svého času
věnovat právě Iniciativě, neboť je klíčová pro mou doktorskou
disertační práci v oboru sociální antropologie.
Informační stánek jsme umístili na roh dvou ulic. Brzy ráno
už kolem postávali lidé a očividně na něco čekali. Mě zajímalo, co
to bylo za lidi a na co čekali. Po našem příchodu opustili tu stranu
ulice, na které jsme začali instalovat stánek, a raději se šli opírat
o zeď na opačné straně ulice. Většinou se jednalo o muže různého
věku a zdálo se, jako by se vyhýbali jakémukoli kontaktu s námi.
Ani si už nepamatuji, jak došlo k prvnímu kontaktu – možná spolupracovníci Iniciativy dotyčnému předali náš leták. Moje první
komunikace proběhla nepřímo. Přišel k nám policista a požádal
několik mužů stojících vedle mě o pasy. Mě však ne. Zeptala jsem
se, proč očividně žádá o osobní doklady pouze osoby s tmavší
pletí. A tak o doklad požádal i mě. Zatímco jsme čekali, až policie
naše doklady zkontroluje, vyměnili jsme si pár pohledů i slov.
„Bulharsko?“ – „Bulharsko.“ „Německo?“- „Ano, Mnichov.“
Během několika příštích hodin zjistili, že někteří z nás hovoří
turecky, že chceme něco podnikat proti vykořisťování a že nás
jejich příběhy zajímají. Ukázalo se, že patří k námezdní pracovní
síle, že na onom rohu čekají každý den, až si je najme nějaký
zaměstnavatel, převážně z oboru stavebnictví a úklidových služeb.
Jsou z Bulharska, ale hovoří turecky, protože patří k rozsáhlé
turecké menšině v Bulharsku. Z jejich příběhů je patrné, že jejich
každodenní život je plný bojů. Ubytování, lékařská péče, práce
a mzda, to jsou věci, které se jim nedostávaly právě snadno.
Poměrně spontánně jsme se rozhodli, že bychom se o jejich situaci chtěli dozvědět něco více.

Vhodné místo pro schůzku jsme brzy našli. Komorní divadlo
Kammerspiele jen pár dní předtím v bývalé samoobsluze otevřelo svůj projekt „Mnichov střed“. Ještě tentýž den odpoledne jsme
si tam dali schůzku. V průběhu živého rozhovoru byla vznesena
otázka, zdali bychom se neměli pokusit vzbudit zájem veřejnosti
o přítomnost a problémy těchto lidí. Zdali by náhodou pozornost
veřejnosti nemohla vést k ještě většímu útlaku, či dokonce k jejich
vyhoštění? Anebo by jim pomohla k tomu, aby dostali příležitost
prosazovat své potřeby a požadavky, aby si tak v konečném důsledku zajistili lepší život? Tohle dilema brzy dostalo praktickou
dimenzi: někdo navrhl, abychom se zúčastnili tradiční demonstrace na prvního máje. Překvapilo mě, jak rychle jsme se pro účast
rozhodli. „Ukažme světu, jak žijeme a pracujeme!“ vykřikl Christo,
jeden z prvních, které jsme oslovili.
Tehdy jsem ještě netušila, že v následujících týdnech
a měsících některé z dělníků, včetně Christa, poznám mnohem
lépe. Christo má v Bulharsku ženu a dva syny. Zrovna teď nemůže
domů žádné peníze posílat a rád by se vrátil, nebýt jeho případu,
který stále běží u soudu v Mnichově. Spolu se svým synovcem
jménem Selahattin si našli práci ve skladu, když třetí den v práci
jejich zaměstnavatel neúmyslně chyboval při manipulaci s paletovým přepravníkem, což Selahattina připravilo o pravý ukazováček. Zaměstnavatel jej odvezl do nemocnice, avšak úraz nahlásil nesprávným způsobem s tím, že k němu mělo dojít mimo
pracoviště při výměně pneumatik. Pak oba muže vyhodil, aniž by
jim za tři dny práce zaplatil. Rozhodli se obrátit se na soud. Podle
jejich právníka to nebude snadné, protože dohoda o provedení
práce byla pouze ústní.
Christův příběh byl další věcí, která nás utvrdila v tom, že
podpora účasti pomocných dělníků na demonstraci je jistě správná.
Kvůli přípravám jsme se v tomtéž divadle sešli za několik dní znovu.
Bylo potřeba zhotovit transparenty, vymyslet hesla a sepsat leták.
Přidalo se k nám asi dvacet dělníků. Společně jsme zasedli, abychom dali dohromady a probrali nejdůležitější fakta a požadavky,
které chceme veřejnosti sdělit. Pracovníci Iniciativy tuto diskusi
řídili a vytvořili leták, neboť naši migranti neměli na takovou diskusi zkušenosti, vzdělání ani potřebné vybavení. Nicméně konečné
znění letáku je velmi blízké jejich vlastním slovům a výrazům:
------------------------------------------NA OKR AJI A TERČEM V YKOŘISŤOVÁNÍ

Chceme respekt a více práv – nejen na papíře!
Bulharsko je od roku 2007 členem EU. Do Mnichova za prací nás
přijela celá řada (více než 300), často i s rodinami a dětmi. Teď tu
žijeme v otřesných podmínkách – mnohdy bez domova, jídla,
vody a lékařské péče. Jenže v Bulharsku máme ještě horší vyhlídky.
Zacházejí s námi jako s lidmi druhé kategorie. Každý den se
setkáváme s diskriminací a odporem!
Nerozumíme tomu, proč, když je Bulharsko členem EU, se k nám
nechovají jako k občanům EU. Policie nás často kontroluje, někdy
i pětkrát denně, přestože nás již znají a naše dokumenty jsou
v pořádku. Jako občané EU přece máme neomezené povolení
k pobytu. Potíž je ale v tom, že většina z nás nemá pracovní
povolení!
Získat pracovní povolení je v podstatě nemožné, každopádně
nesmírně obtížné. Často ani neznáme svá práva a postupy při
vyřizování žádosti.
Máme možnost pracovat jako osoba samostatně výdělečně
činná. Jenže mnohdy je velmi obtížné správně vyplnit potřebné formuláře. Není ani možnost, jak bychom se o požadavcích
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ze strany úřadů dozvěděli. Dohodnutá nízká mzda mnohdy
zůstává nevyplacena. Pracovní úrazy jsou nepojištěné. Status
osoby samostatně výdělečně činné se často využívá k obcházení
výdajů, které mají klasičtí zaměstnanci, například sociálního
pojištění. Dobří zaměstnavatelé, kteří o nás mají zájem, se nás
bojí zaměstnat, neboť nemáme pracovní povolení.
Jenže my musíme pracovat a živit sebe i své rodiny. Proto jsme
nuceni přijímat špatně placenou a nejistou práci.
Naše ﬁnanční situace je zoufalá!
Mnozí z nás bydlí u dobrosrdečných lidí z naší země anebo na
ulici. Nedokážeme najít ﬁnančně dostupné bydlení. V soukromých
ubytovnách nás často nechtějí, třeba také proto, že jsme turečtí
Bulhaři.
Spousta mužů a žen stojí na chodníku u jižního východu z nádraží a čeká na práci. Majitelé obchodů nás vyhánějí, řada z nich
se k nám chová nepřátelsky.
Ale kam máme jít?
Požadujeme:
•
Příležitosti pro další vzdělávání ohledně našich práv
a úředních postupů a výuku německého jazyka
•
Neomezená pracovní povolení v rámci EU, jednoduché
a rychlé postupy
•
V případě nedostatku bydlení a práce: přístup k sociál
ním službám a pomoc při hledání bydlení
•
Lékařskou péči pro naše tělesně postižené, seniory
a děti
•
Respekt spoluobčanů a konec každodenním policejním
kontrolám
•
Prostory k setkávání - mimo ulice!
------------------------------------------Tyto letáky jsme o týden později rozdávali na demonstraci
prvního května.
PRVOMÁJOVÁ DEMONSTR ACE A CO BYLO DÁL

Když jsme dorazili na místo, stála před sídlem odborů už
zhruba stovka lidí. Vyslechli jsme několik projevů, jejichž tématem byly současné sociální problémy. Ve větru vlály vlajky
největších německých odborových svazů. Jedno slovo bylo vidět
všude: krize! V poměrně prosperujícím Mnichově však slovo krize
bylo spojováno spíše se vzdálenými končinami, s Řeckem,
Španělskem či Spojenými státy.
Jenže v případě námezdní pracovní síly se demonstrace
zúčastnila skupina lidí, jejichž situace je opravdu kritická. Zhruba
osmdesát mužů a dvě ženy, jež tu nikdy předtím nikdo nezastupoval, se spolu s patnácti pracovníky Iniciativy zapojilo do akce,
vyzbrojeno několika poutači s požadavky, dvěma bubínky a výše
uvedeným letákem. Rozhodně jsme byli nejhlasitější a, jak pevně
věřím, též nejupřímnější skupinou v tomto každoročním pochodu
za lepší pracovní podmínky a sociální spravedlnost. Vykřikováním
hesel jako „Chceme pracovat!“, „Ať žije mezinárodní solidarita“
a „Chceme respekt a práva!“ jsme jistě překřičeli starostu Mnichova,
který pronesl projev na závěrečném shromáždění.
Po této první docela úspěšné a podnětné společné akci
našich migrantů a pracovníků Iniciativy se v následujících měsících
začalo rozjíždět stále více aktivit. Zařídili jsme pravidelné hodiny německého jazyka, ve kterých jednou týdně dobrovolníci
z řad studentů učí základní slovní zásobu dle potřeb migrantů.
Pracovníci iniciativy rovněž doprovázeli migranty na úřady, do
nemocnice apod. „Když migranti někam přišli sami, rovnou byli ve
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většině případů odmítnuti. Když šel s nimi někdo jiný, zpravidla
uspěli,“ vysvětluje k tomu jeden z pracovníků Iniciativy. Dále jsme
se scházeli a probírali témata jako bydlení, diskriminace, byrokracie a chodili jsme se zasazovat o jejich požadavky na debaty místních politiků.
Navíc se rozvinula spolupráce s nov ým úřadem pro
(ne)dokumentované migranty v rámci odborového svazu ver.di’s
a Christo se svým synovcem se stali prvními bulharskými členy
tohoto odborového svazu, který jim teď poskytuje právní služby.
Doposud se do projektu zapojilo na 250 bulharských migrantů
z Mnichova, z nichž většina se účastnila zmíněné demonstrace na
Den práce. Jeden ze zakladatelů nové kanceláře vyslovil svůj postoj k příčinám vykořisťování: přechodná ustanovení pro nové
členské země EU, které občanům nových členských států omezují
právo pracovat na území EU, mají za cíl boj proti mzdovému
dumpingu, „jenže ve skutečnosti je jejich důsledek přesně opačný,
protože vzniká neformální trh. Zhruba devadesáti procentům
zaměstnanců jsou mzdy odpírány!“ Zákonodárci navíc kladou
překážky na cestu k pevnému vztahu mezi zaměstnavatelem
a zaměstnancem: jakmile si jako občan nové členské země EU najdete práci v Německu, musíte vy i váš zaměstnavatel vyplňovat
složité formuláře, které jsou k dispozici jen v němčině, odevzdat je
na úřadu práce a čekat měsíc, během něhož úřad práce ověří, zda
o dané pracovní místo nemá zájem občan Německa nebo některého
ze starých členských států EU. Další možností je stát se osobou
samostatně výdělečně činnou, jenže to obnáší řadu úskalí.
SPOLEČNÉ WORKSHOPY S CÍLEM V YTVOŘIT
FOTO D O KUME NTACI

Na přípravy na májovou demonstraci jsem chtěla určitým
způsobem navázat, a tak jsme se s mou spolupracovnicí, fotografkou a psycholožkou Trixi, rozhodly spolupráci s migranty dále
prohloubit tím, že vytvoříme příspěvek k projektu Flexi In Security.
Na demonstraci jsme se zeptaly Christa a také tří účastníků, kteří
projevili největší míru motivace (jmenují se Natka, Pembe a Jasar),
zdali by se nechtěli znovu setkat a vytvořit fotodokumentaci jejich problémů v několika workshopech. Jak později přiznali,
nevěděli, co přesně se od nich očekává, nicméně tihle čtyři nám
účast předběžně přislíbili a dali nám svá telefonní čísla.
Projekt jsme brzy poté rozjely. S těmi čtyřmi jsme se setkaly
v oné bývalé samoobsluze, ale záhy jsme se přesunuli do kavárny,
abychom měli větší klid. Atmosféra byla zpočátku poněkud napjatá, protože nikdo z nás netušil, co se bude dít a jak se to všechno
vyvine. Brzy se nám podařilo prolomit ledy a rozvinula se živá diskuse o jejich situaci, zkušenostech, cílech a způsobech, jakými
bychom tohle všechno mohli představit veřejnosti. Dohodli jsme
se, že spojíme techniku koučinku s participační fotograﬁí, kdy se
fotograf stává při vytváření fotografované scény aktivním prvkem.
Tímto způsobem, jak jsme doufali, podpoříme účastníky v jejich
boji za život, který bude stát za to žít, a zároveň se dozvíme o jejich
podstatných a palčivých problémech a veřejně budeme prezentovat jejich cíle a postoje.
Koučink se obvykle využívá ve velkých ﬁrmách jako nástroj
optimalizace řešení problémů. Témata jako bezdomovectví, diskriminace, nezaměstnanost a chudoba se pochopitelně odlišují od
věcí, jimiž se zabývají podnikatelé a manažeři. Velkou výzvu v tomto případě představovala závažnost problémů a taktéž jazyková
bariéra. Komunikovali jsme prostřednictvím milého tlumočníka
z němčiny do turečtiny. Cíle našich čtyř migrantů jsme stanovili
velmi snadno: mít domov, práci, zdravotní pojištění, žít pohromadě
s rodinou, vést nezávislý život a nemuset už zažívat diskriminaci.

Těžší už však bylo vytvořit u každého z nich konkrétní strategii, jak
svého cíle dosáhnout. Jak lze dosáhnout cíle, když na cestě
k němu existují překážky ve formě sociálního strádání, byrokracie
a diskriminace? To si žádá výraznou míru kreativity, důvěry
a vytrvalosti. Všichni čtyři bojují o svůj život odjakživa – pracují
v továrnách, cestují daleko za prací a učí se, jak přežít na ulici. Jak
zajistit, aby naše spolupráce dále rozvíjela dané možnosti, aniž by
sklouzla k paternalismu a otřepaným frázím?
Ukázalo se, že kromě našich rozhovorů o aktuálních problémech a kolektivních návštěv na úřadech, jsme byli schopni jen
spíše symbolického jednání, které nicméně přineslo jisté výsledky.
Nejprve jsme formulovali několik vět, které popisovaly nejdůležitější vzkaz či cíle každého migranta. Pak jsme z tvrdého papíru,
černé barvy a tyček vyrobili komiksové bubliny, a mohli tak vyrazit
do ulic pořizovat expresivní fotograﬁe. Z toho se nakonec stala
veřejná performance, která přitáhla pozornost mnoha kolemjdoucích i místních obyvatel.
ČTYŘI MIGRANTI A JEJICH VZKAZY

„Chci žít nezávislý život!“...
... odpověděla Natka, když jsem se jí zeptala, jaké měla při
cestě do Mnichova cíle. Její rodné město Pazardžik už jí nemělo co
nabídnout, obzvlášť po vypuknutí ekonomické krize. Na podzim
roku 2009 se spolu s nejlepší kamarádkou Pembe rozhodly udělat
totéž co několik jejich známých a vydaly se na čtyřiadvacetihodinovou cestu autobusem do Mnichova. Migrace už tehdy byla
snazší, protože Bulharsko bylo od roku 2007 členem Evropské
unie. „To bylo velké dobrodružství! My dvě jsme seděly v autobuse
a bylo to velmi vzrušující!“
Bylo docela úlevné poslouchat Natku, s jakou rozhodností
a radostí opouštěla rodný Pazardžik ve snaze najít lepší život,
protože těsně předtím mi líčila své každodenní útrapy života
v Mnichově. Neměla kde bydlet, byla prakticky bezdomovec. Její
lov na práci končil zpravidla bez úspěchu. Neměla žádné soukromí, kde by si mohla odpočinout, ani žádné drobné, aby si mohla
v bistru na chvíli sednout a dát si kávu, žila na ulici. Když ji zrovna
nikdo ze známých nepozval na noc k sobě domů, byla nucena najít
si nějaké místo na spaní na ulici nebo na nádraží.
Jako řada jejích známých trávila většinu času v okolí mnichovského hlavního nádraží. Tam se opírali o zeď, klábosili
a čekali, až si je vyhlédne nějaký zaměstnavatel a dá jim práci na
několik hodin, na celý den či snad na pár dní.
„Chci pracovat! Proč nemůžu dostat papíry?“
... si jako slogan vybrala Pembe. Obzvlášť kvůli úrazu, který
utrpěla před dvěma měsíci, se necítí dost silná dál bojovat, dokud
nebude mít nějakou sociální jistotu a zdravotní pojištění. Porazilo
ji auto, byla převezena do nemocnice, kde se jí dostalo první
pomoci a základního vyšetření. Jenže pak jí bylo řečeno, že musí
zaplatit. Jelikož na to neměla peníze, poslali ji pryč. Stále se jí
obtížně dýchá a má bolesti v rameni, jenže lékařská služba pro lidi
bez domova a osobních dokladů jí nabídla pouze povšechné
vyšetření. Zaměstnání by pro ni znamenalo zdravotní pojištění.
Znamenalo by to pokoj s pohodlnou postelí a příležitost zbavit se
života na ulici. Už už měla pocit, že je blízko svého cíle. Jen několik
dní před naší schůzkou se setkala s majitelem menší úklidové ﬁrmy,
který měl zájem ji zaměstnat, ovšem pod podmínkou, že nastoupí
ihned. Jenže to nemohla, protože kvůli zmíněným byrokratickým
omezením by musela nejméně čtyři týdny čekat na pracovní povolení – a ani poté by jej nemusela automaticky dostat.
Když jsem se jí však zeptala, zda nemá v Mnichově za
současných podmínek strach, odpověděla: „ Strach? Ne,

v Mnichově jsem nikdy strach neměla! Mám tu tolik kamarádů
a navzájem se podporujeme.“ Celé dny tráví se svými sousedy
z Pazardžiku. S Natkou tvoří takřka nerozlučnou dvojici. Kamarádí
se od dětství. Na paži si každá kromě jmen svých blízkých nechala
vytetovat i jméno právě své nejlepší kamarádky. Společně se také
zasazují o svá práva. „Na demonstraci jsme byly jediné dvě ženy
v naší skupině!“ připomíná mi hrdě.
„My žijeme tady, oni žijí támhle. Jejich cesty jsou dlážděné,
naše prašné.“
... Jasar mi svůj vzkaz prozradil, když jsme stáli na neviditelné
hranici mezi bulharskou a turecko-bulharskou čtvrtí města
Pazardžik. Příležitost podívat se do Bulharska se mi naskytla, když
mě Jasar pozval do svého rodného města předtím, než opustil
Mnichov. Život na ulici mu přinesl jen nemoci a jeho tehdejší
zaměstnavatel mu neplatil mzdu. Pozvání jsem přijala a strávila
jsem několik dní v jeho domě v Pazardžiku. Byla to šance, jak
se dozvědět více o městě, odkud pocházejí také Christo, Natka
a Pembe, a rovněž o situaci turecké menšiny v Bulharsku.
Pazardžik je město se 75 tisíci obyvateli. V provincii stejného
jména náleží zhruba 6,6 procent obyvatel k turecké menšině. Po
Rómech se Turci objevují ve statistikách jako druhá největší národnostní menšina. Jejich marginalizace má historické kořeny. Za éry
komunismu byli vystaveni soustavné asimilaci. V červnu roku 1984
přijala vláda Todora Živkova zákon, podle něhož měli všichni Turci
dostat nová slovanská jména, který zakazoval nošení výrazně
tureckých oděvů, zapovídal užívání turečtiny a zrušil mešity.
Z Jasara se tehdy oﬁciálně stal Angel. Jeho vzpomínky na dobu
komunismu však nejsou zdaleka tak špatné. „Živkov nám alespoň
postavil bydlení!“ zdůraznil a ukázal na betonový skelet mezi
oprýskanými paneláky na zaprášeném sídlišti na kraji Pazardžiku.
„V roce 1989 výstavbu přerušili a nechali to tady nedodělané.“
Jasarův dům se nachází v osadě domků postavených svépomocí hned vedle panelového domu. Bydlí v něm se ženou, třemi
syny a jejich manželkami. Každý pár obývá vlastní pokoj. Přestože
dítě má zatím jen nejmladší syn, v domě už je poměrně těsno.
Nemají kuchyň ani koupelnu, ale všechny čtyři pokoje jsou jako
malé drahokamy ozdobené hezkými tapetami, osobními věcmi
a rozměrnými televizory. Jasar vyzdobil schodiště do prvního
patra mramorem (nebo něčím podobným) a sloupky v dekorativních tvarech. Je to důkaz skromného bohatství, které si Jasar
přivezl ze zahraničí, a na své šikovné ruce je patřičně pyšný. Vaří se
ve dvoře. Sprchu ani teplou vodu nemají. Ale alespoň mají vodu
a elektrický proud. O pár stovek metrů dál se nacházejí chatky mnohem méně stabilní, kde nejsou k dispozici ani ty nejnutnější věci.
Za časů Todora Živkova pracoval Jasar v místní továrně. Po
roce 1989 byly továrny jedna po druhé uzavřeny, poslední pak
skončily, když Bulharsko vstoupilo do Evropské unie. Jasar nevěří,
že by se Bulharsko nebo EU opravdu snažily zlepšit situaci národnostních menšin v dnešním Bulharsku. Vstup do EU přinesl alespoň
volný pohyb. A ještě více Bulharů než dříve odchází za prací do
zemí Evropské unie: do Španělska, Nizozemí, Francie, Rakouska
a Německa ....
„Jsem přece člověk, nebo ne?“
... je Christův vzkaz imaginárním divákům. Už nemůže vydržet
každodenní diskriminaci, která jej straší po celý život. „V Bulharsku
se k nám chovají jako k občanům druhé kategorie. V Mnichově to
není o moc lepší“. Na ulici, jak říká, se k němu lidé chovají bez úcty.
Policie jej vyhání odevšad, kam přijde. Když se zeptá, kam má jít,
zlehka mávnou rukou, jako by chtěli říci: „Kamkoli, jenom už
prosím tě běž.“ Jenže nedostatek úcty nezažívá jen ze strany policie. Vážený majitel jednoho hotelu na téže ulici, kde migranti
čekávali na práci (turecký deník Hürriyet tohoto muže jednou naz-
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val „starostou čtvrti“), se nedávno pro jeden významný německý
deník vyjádřil, že „ti lidé jsou nic, zavolám policii, nechám je
odstranit, všichni jsou špinaví, ale podle policie není možné je poslat zpátky domů, protože Bulharsko je bohužel členem EU“.
Kromě téhle každodenní diskriminace je takřka nemožné
sehnat v Mnichově cenově dostupné ubytování. Ceny jsou
neuvěřitelně vysoké: jedna ubytovna si účtuje 1200 eur (cca 30
tisíc korun) za pokoj o rozloze 16 metrů čtverečních, ve kterém
bydlí společně pět lidí. Christo nám také ukázal místo, kde několik
týdnů spal. Byla to studna vedle rušné silnice, nad hlavou neměl
skoro nic. „To musíte zaznamenat! A ukázat to celému světu!“
naléhal Christo.
VZKAZY SMĚŘUJÍ K LIDEM

Pembe, Natka a Christo – Jasar totiž odjel do Pazardžiku
ještě předtím, než jsme s fotografováním začali – si za pomoci Trixi
vybrali místo a situaci pro fotografování, aby vše souhlasilo
s řečovými bublinami. Christo si zvolil právě to místo, na kterém
přespával. Natka i Pembe se postavily na křižovatku, kde často
čekaly na práci. Tyto činnosti měly nádech čehosi špatného
a tajemného. Migranti se snažili schovávat se a vyhýbat se zrakům
svých spoluobčanů, kteří mnohdy netušili, proč tam tak postávají,
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a dívali se na ně podezíravě. Majitelé kavárniček a obchůdků se na
ně často obořili a vyháněli je. Teď však Pembe, Natka a Christo
drželi v ruce hesla „Chci pracovat! Proč nemůžu dostat papíry?“;
„Jsem přece člověk, nebo ne?“ a „Chci žít nezávislý život!“ a při
tom je doprovázel fotograf. Můj dojem z tohoto happeningu je, že
narušil skrytý proces komunikace mezi aktéry této každodenní
scény a problémy migrantů představil veřejnosti. Jejich sebevědomí
bylo posíleno: „Konečně se mnou někdo jedná s úctou, jako
s člověkem,“ poznamenala k tomu Pembe.
EPILOG

Poté co jeden z pracovníků Iniciativy vyvolal veřejnou konfrontaci výše zmíněného hoteliéra kvůli jeho výroku a dotyčný
podnikatel si z očí do očí promluvil s jedním z migrantů, začal se
k migrantům chovat s úctou. Během Ramadánu je pozval na jídlo
ukončující denní půst a pomohl jim uplatnit požadavky, zejména
požadavek místa na bydlení a na schůzky. Možná, že to udělal
hlavně proto, aby „ulice zůstaly čisté“. Ale rozhodně se nyní více
kloní ke spolupráci s migranty a méně s policií, kterou ještě před
několika měsíci nabádal, aby všechny Bulhary vyhnala pryč.
* Přezdívky migrantů

ALL A , OLIVIER , PANT LIL ADHAR ,
ORLANDO – PŘÍBĚHY ČTYŘ
MIGRANTŮ Z BRUSELU
T E X T: M A S S I M O B O R TO L I N I
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PROČ PR ÁVĚ ONI?

Obyvatelstvo Bruselu je už po několik generací mnohem
rozmanitější a barevnější než ve většině evropských měst. Velkou
část jeho obyvatel s migračním původem tvoří ti, jejichž rodiče či
prarodiče do Belgie přišli jako migranti před dlouhými lety. Protože
se zde integrovaly už předchozí generace, není migrační původ
druhé a třetí generace z oﬁciálních statistik zjistitelný a tito obyvatelé užívají stejných sociálních a politických práv jako ostatní
občané Belgie. Přesto se však ještě dnes potýkají s jistými speciﬁckými problémy na trhu práce.
Jakkoli v různorodé tváři Bruselu převažují zástupci starších
migračních vln, město přitahuje stále další migranty, kteří tu svůj
život začínají bez legálního statusu. Rozhodli jsme se zveřejnit
vyprávění čtyř migrantů ze současných migračních vln. Alla,
Olivier, Pant Liladhar a Orlando jsou v Bruselu už nějaký čas
a dnes již všichni mají legální status. Zažili, jaké to je být v zemi přistěhovalcem a postupně si budovat v nové zemi svou existenci,
a proto jsme je následovali, abychom zachytili podstatu života
migrantů. Vyprávějí nám o tom, jak je migrace změnila, co jim
znemožnila dělat a co zničila.
Vybrali jsme osoby s podobným profesním zaměřením, ale
odlišným zázemím. Tři muže a jednu ženu. Přijeli z Čadu, Nepálu,
Ukrajiny a Kuby, v širším měřítku z Afriky, Asie, Evropy a Střední
Ameriky. Někteří přijeli sami, jiní s rodinou. Někteří si svou cílovou
zemi vybrali, jiní nikoliv. Někteří se na odjezd chystali delší dobu,
jiní muset odjet bez příprav.
Všichni čtyři si museli vybudovat úplně nový život a najít si
domov a práci. Po více než deseti letech pobytu v Belgii se už zde
rozhodli zůstat. I přes těžké pracovní a životní podmínky však věří
v lepší budoucnost.
ALLA

Jmenuji se Alla. Narodila jsem se na Ukrajině. Celá naše rodina, můj manžel, já a naši dva synové, odtamtud odjela. Nejprve
jsme jeli na pět let do Arménie a potom do Belgie. Rozhodl se tak
můj manžel, který je arménský Kurd. Děti jeho rozhodnutí podporovaly a já jsem je tedy následovala. Jakkoli jsem odjet nechtěla –
nemám ráda velké změny. Trochu jsem se bála, zřejmě kvůli své
rodinné historii. Můj dědeček byl za sovětského režimu deportován
jako nepřítel lidu a to je součást našeho rodinného prokletí.
Na Ukrajině nemají lidé cizince rádi. K mému manželovi se
kvůli jeho jiné barvě pleti chovali rasisticky, jako, podle jejich slov,
ke „špinavému negrovi“. Odjeli jsme kvůli všudypřítomné atmosféře korupce, zejména mezi policisty. Nejdříve jsme žili v Arménii.
Pro mne to nebylo jednoduché, protože jsem vypadala jinak než
všichni ostatní. Smáli se mému vzhledu i kultuře. Moje děti trpěly
také. V Arménii jsme žili 5 let. Do Belgie, Bruselu, jsme přijeli 19.
srpna roku 1999. Tady jsme šli a požádali o politický azyl.
O tom, že Belgie existuje, jsme věděli ze školy. Ale naše
rozhodnutí bylo jen jet do Evropy, ne speciálně do Belgie. Dostali
jsme se sem s pomocí manželových kurdských přátel. Jeho přítel
nám řekl: „Uvidíš, že v Evropě, v Belgii, žijeme svobodně.“ Cestovali
jsme vlakem, autobusem a autem. Věděli jsme, že Belgie existuje,
ale nevěděli jsme o ní nic. Můj manžel tu však měl přátele.
Dorazili jsme krátce před regularizací v roce 1999. Protože

jsme věřili našemu právníkovi, který měl na starosti naše žádosti
o azyl a který tvrdil, že nemáme žádnou šanci se do programu
přihlásit, jsme promarnili naši šanci. Když jsme zjistili, že jsme
takovou šanci měli, bylo už příliš pozdě. Pro nás pro všechny to
byl šok.
Přijeli jsme s pomocí přítele příbuzného mého manžela, který nám řekl, že máme jít na cizineckou policii s celou rodinou.
Vyprávěli jsme jim náš příběh. Byli jsme objednáni na další schůzky
a dostali jsme přechodný pobyt, oranžovou kartu, na tři měsíce.
S pomocí Centra veřejné sociální péče (CPAS) jsme brzy našli byt
a CPAS nám navíc poskytlo i peníze na nájem. Začal nový život.
V tu chvíli bylo nejdůležitější najít školu pro naše děti. Obě si
jako Ukrajinci, Kurdové a Arméni užili na Ukrajině i v Arménii svoje.
Ale v Bruselu si najednou oba dva naši synové uvědomili, že je
tu něco jinak – zacházeli tu s nimi jako se sobě rovnými a jako
s kterýmikoli jinými dětmi. Řekli jim: „Jste studenti, nic víc, nic
míň.“ Na začátku se jim to zdálo být podezřelé, ale pak pochopili,
že to jejich učitelé myslí upřímně. Na tenhle čas mají příjemné
vzpomínky.
Jejich přijetí bylo úžasné, ale úroveň výuky byla velmi nízká.
Nikdy jsem své děti například neviděla dělat domácí úkoly. Bylo to
úplně jiné než na Ukrajině – neměli žádné učebnice, všechno bylo
na ofocených papírech. Na Ukrajině jsou všechny školy na stejné
úrovni, a tak jsme očekávali, že v Bruselu to bude stejné. Později
jsem si uvědomila, že bruselské školy mohou mít úroveň mezi
sebou velmi odlišnou. Můj starší syn chodil do této školy další dva
roky, můj mladší další tři roky. Dostali jsme se do kontaktu s organizací domácích učitelů a zjistili jsme, že je možné školu změnit,
což na Ukrajině nejde.
V té době jsme už ale neměli legální status. Rok a půl po
našem příjezdu, po podání žádosti o azyl, zamítnutí, odvolání
a konečném zamítnutí jsme dostali rozkaz k opuštění území Belgie.
Byli jsme bez prostředků. Začali jsme hledat práci, protože už jsme
nedostávali žádnou sociální pomoc. Mluvila jsem v té době už
dobře francouzsky, stejně tak i moje děti, ale můj manžel, který
chodil na kurzy ve vlámštině, francouzsky neuměl.
Vždycky jsem byla aktivní. Pracovala jsem jako účetní. Po
dvou týdnech v Belgii jsem se zapsala na francouzštinu ve dvou
různých školách, abych naplnila svoje dny. Můj manžel pomáhal
různým kamarádům výměnou za jídlo.
KO NTA K T Y

S Ukrajinci jsme tu měli velmi málo kontaktů. Bála jsem se.
Jako doručovací adresu pro naši korespondenci jsem například
používala adresu jiných lidí. Můj manžel volal občas někomu do
Arménie, ale v té době byly přece jen omezené technické možnosti.
Tehdy to nebylo jako dneska.
Dokument, který nám nařizoval opustit zemi, jsem u sebe
nosila tři dny, aniž bych rodině něco řekla. Předstírala jsem, že se
nic neděje. Ale všimli si, že se chovám nějak divně. Musela jsem jim
to říct, aby si děti se mnou nedělaly starost. Věděla jsem, že mohou
chodit do školy, dokud jim nebude 18 let, dokonce i když nadále
nebudou mít legální status, což je na Ukrajině nemyslitelné.
Začala jsem si shánět nárazové práce jako pomocnice
v domácnosti. Na začátku jsem pracovala v kurdských a tureckých
rodinách, ale potom jsem je nechala dalším studentům z mých
kurzů a kamarádům. Byla to velmi těžká práce – jednou jsem
například musela vyčistit koberec agresivním odstraňovačem
skvrn, z čehož mi potom krvácely ruce. To všechno kvůli pěti
eurům. Potom jsem začala pracovat u belgických rodin. První byla
rodina lékařů. Starala jsem se jim o domácnost a občas také o děti.
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Během jedné hádky manželského páru jsem jim nabídla svůj názor
na věc. Obořili se na mne a na hodinu mne vyhodili, aniž by mi
zaplatili za posledních několik dnů práce.
Můj manžel pracoval každou chvíli někde jinde. Někdy dostal
zaplaceno, někdy mu místo platu dali starý počítač nebo rádio,
které buď vůbec nefungovalo, nebo jen chvíli. Prostě tak. Někdy
zaměstnavatel zaplatil smluvený plat za určitý počet hodin, aniž by
však jakkoli kompenzoval mnoho odpracovaných hodin navíc. Byly
to zhruba 2 nebo 3 eura za hodinu. Ale pokud jsme chtěli jíst,
neměli jsme na výběr.
Moje děti pracovaly jako dobrovolníci a pomáhaly roznášet
jídlo bezdomovcům. Jejich situace byla v porovnání s jejich klienty
mnohem lepší. Příležitostně měli i nějakou placenou práci, když
pomáhaly otci nosit pytle s cementem atd. V té době jim bylo 15
a 16 let.
Změnit školu nebylo vůbec jednoduché. Pamatuji si, s jakým
opovržením se mne ptal manažer školy, co to mám za zvláštní
doklady. Přestože možnost vzdělávání mají všichni stejnou, včetně
dětí nelegálních migrantů, některé školy naše děti odmítly přijmout.
Nakonec se zapsali na technickou školu. Po roce šli opět jinam.
Jeden šel na školu s počítačovou specializací. Druhý naopak na
více všeobecnou. Uráželi ho, že je synem alkoholiků a povalečů...
Byl ve škole často unavený, protože po škole pracoval se svým
otcem, ale učitelé si to automaticky vysvětlovali alkoholem. Mysleli
si, že je prostě jako mnoho jiných z Východu... Chtěl pryč –
s pomocí známostí z jeho první školy jsme našli další školu.
KONTROLA

S policií jsme nikdy neměli potíže. Ten jediný případ, kdy
jsem s ní měla problém, se stal, když jsem kamarádovi tlumočila na
úřadě města. Úřednice se mě ptala, kdo jsem a chtěla moje doklady. Byla hodně neodbytná, ale povedlo se mi nakonec se z té
situace nějak vykroutit. Moje děti narazily na kontrolu dokladů
v metru. Žádné neměly, a tak je vzali na policejní stanici. Argumentovali jsme tím, že jsme žadatelé o legalizaci, i když nám tenhle argument nemohl pomoci v případě, že by nás chtěli vyhostit.
Během Oranžové revoluce na Ukrajině jsem zvažovala, že
bychom se mohli vrátit. Říkala jsem si, že po tom všem, co jsme
zažili v Bruselu, to může být jen lepší. Ale zároveň jsem si uvědomovala, jakou máme v Belgii svobodu – můžeme jít kdykoli ven,
dokonce i pozdě večer, bez jakéhokoli rizika. A to je hodně
důležitá věc.
NE J I S TOTA

Jak jsme se naučili žít v permanentní nejistotě? Mysleli jsme
si, že proces žádání o azyl může trvat tak 1–3 roky. Mysleli jsme si,
že to zvládneme a že na konci budeme mít doklady. Ale roky míjely,
komplikace se zvětšovaly a překážky se kvůli chybějícím dokladům násobily. Pokračovala jsem v tlumočení jako dobrovolnice.
Viděla jsem to jako cestu, jak získat zkušenosti a vědomosti. Naše
děti nejednou v téhle nejistotě a neustálých komplikacích ztratily odvahu žít takhle dál. Bály se, že budou vyhoštěny. Abychom
s touhle permanentní nejistotou zvládli bojovat, bylo důležité si
svoje dny dobře naplnit.
TLUMOČENÍ

Po roce už jsem rozuměla francouzsky dostatečně dobře.
Mluvila jsem s našimi sousedy. Když jsem byla nemocná, šla jsem
k doktorce. Byla velice empatická a řekla mi, že mluvím velmi
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dobře. To mi dodalo sebedůvěru. Zůstaly jsme ve styku. Jednou
mě požádala, abych pomohla překládat jejím pacientům z Ruska a
Ukrajiny. Jindy mě zase člověk, se kterým jsem chodila na kurzy
francouzštiny, poprosil o pomoc při komunikaci s pracovníky
sociální služby. Sociální pracovník mi poradil, abych začala dělat
sociální práci jako tlumočnice. Doporučil mi jít do Bruxelles
Accueil. Začala jsem pracovat jako dobrovolný tlumočník
a překladatel. Dávali mi k překladu spoustu lékařských dokumentů. Tak jsem si postupně pořád svou francouzštinu vylepšovala.
Dál jsem pracovala jako uklízečka a chodila na kurzy francouzštiny.
Přes kontakty s lidmi z Medecins du Monde mi bylo nabídnuto,
abych pracovala jako dobrovolník.
Přes organizaci Bruxelles Accueil jsem poznala iniciativu CIRÉ
(Iniciativa a pomoc uprchlíkům a imigrantům). Měli tolik klientů,
že potřebovali výpomoc, a tak jsem pro ně začala pracovat. Chtěla
jsem studovat nějaký obor jako pečovatel, sociální pracovník nebo
něco podobného. To ale bez dokladů nešlo. Ani moje děti nemohly, protože pro člověka bez dokladů, který překročí osmnáct let,
je to naprosto nemožné. Ztratila jsem veškeré odhodlání.
Psycholog, se kterým jsem pracovala, mi doporučil jít na
školení interkulturní mediace. Zaregistrovala jsem se, ačkoli jsem
neměla doklady. Prošla jsem několika kurzy, včetně jednoho
v Petit-Château, centru pro žadatele o azyl. V následujícím roce
jsem absolvovala jeden i v CIRÉ. Jaká skvělá příležitost! Po
ukončení tréninku jsem se zeptala, zda by se v tom oboru nenašla
nějaká práce pro někoho, kdo ovšem nemá doklady... Přišlo další
zklamání. To bylo v roce 2008... Kontakty, které jsem získala, jsem
využila k získání dopisů podporujících proces naší legalizace.
Trvalo to opravdu hodně dlouhou dobu. Můj manžel pořád dál
pracoval na stavbách, stejně jako můj starší syn, který měl práce
i v restauracích – nicméně oba dva pracovali ilegálně. Toužila jsem
po své bývalé práci účetní a vedoucí týmu, status dobrovolníka mě
neuspokojoval.
A NAKONEC...

2. února 2010 jsme obdrželi doklad potvrzující naší regularizaci. Čekali jsme na něj 6 let. Bylo to těžké. Další krok bude získání
belgického občanství. Nevím, zda se ještě někdy vrátíme na
Ukrajinu. Děti na ni nemají hezké vzpomínky – vrátit se tam podle
všeho nehodlají.
Jsem šťastná, že můžu oficiálně pracovat. Teď můžeme
svobodně cestovat, ale zase nemáme kvůli práci žádný čas... Můj
manžel hledá práci. Je registrován jako nezaměstnaný, ale je mu
53 let... Nejsem si jistá, jestli může najít něco... legálního.
S doklady se naše situace stabilizovala. Naše práce také.
Důležité je, že když ráno vstaneme, nemusím si dělat starosti, jak
a zda pro nás zvládnu obstarat jídlo na večer. Ale jsme teď unavení
– unavení ze všech těch překážek a komplikací, kterými jsme
prošli. Bylo to jako závod na neosedlaném koni a skákání přes
překážky. A najednou ty papíry máme a překážky jsou pryč a my
ani nevíme, jak na to zareagovat... Chvíli nám potrvá si na to zvyknout...
OLIVIER

Jmenuji se Olivier Ndilmbaye Ndilede. Ndilmbaye znamená
ve stínu krále. Ndilede znamená jejich stíny. Jsem synem Madeleine
a Paula Waly. Mé jméno znamená místo, kam se chodí lidé ukrýt.
Narodil jsem se v Mondou, na jihu Čadu.
Do Belgie jsem dorazil 22. července roku 2000. Doma v Čadu
jsem v různých sdruženích bojoval za lidská práva. Byl jsem kvůli

tomu spolu se svými přáteli předmětem zájmu tajných služeb.
Na jednom z protestních pochodů jsme ztratili jednoho z nás,
Brahima Selgueya. To změnilo můj život. Byl jsem i nadále politicky
aktivní, ale svůj čas jsem dělil mezi domov a přátele. Začal jsem se
bát o svůj život. Přítel, který žil v Belgii, mi poslal oﬁciální pozvánku
a potvrzení, že u něj budu bydlet. Odjel jsem ze své země. Letěl
jsem do Francie a hned potom odjel do Belgie. Belgii jsem neznal.
Dostal jsem se sem jen díky svému příteli.
Vždycky jsem chtěl jednat otevřeně a čestně. Předal jsem
imigračnímu úřadu všechny dokumenty, které dokládaly moje
politické aktivity a obtíže, kterým jsem byl kvůli nim vystaven,
a také to, jak jsem se dostal do Belgie. Byl jsem umístěn do přijímacího centra v Saint-Trond ve Flandrech. Po sedmi měsících
a druhém interview mi řekli, že podle Ženevské dohody jsem neměl
jezdit do Belgie, ale zůstat ve Francii a požádat o azyl tam. To bylo
spolu s onou oﬁciální pozvánkou důvodem k zamítnutí mé žádosti.
Kdybych lhal, tak jak to dělají jiní, má žádost by byla posouzena
kladně... Jenže já jsem chtěl jednat čestně... Odvolal jsem se, ale
po třech měsících jsem obdržel příkaz k opuštění teritoria Belgie.
Musel jsem tedy vymyslet jiný způsob, jak v Belgii zůstat. Naštěstí
jsem zase potkal lidi, kteří mi pomáhali a u kterých jsem bydlel na
začátku.
Po dvou týdnech jsem přijel do Bruselu. Na začátku jsem
bydlel na nádraží Bruxelles-Midi. Potom jsem kontaktoval lidi,
které mi doporučili v centru Saint-Trond. A potom začal můj život
ilegálního migranta. Jednu noc strávíš tady, další tam a další zase
jinde. Neustále hledáš práci. Jeden den ji najdeš, druhý ne, nebo
jen na pár hodin. Vezmeš to. Pracuješ někdy i za €20 na celý den,
ale vezmeš to, abys mohl přispět do rozpočtu těch, u kterých jsi
hostem. Nejdříve jsem myl nádobí, potom odklízel odpadky...
Vezmeš, cokoli se nabízí, jsi vždycky po ruce.
Tohle trvalo dva roky. Ta nejistota mě vyčerpávala. Měl jsem
už jiný plán. Kdosi mi dal svoje papíry a na ně jsem pracoval v Opelu
Antverpy. Byl dříve ve stejné situaci jako já teď, a tak mi pomohl. Myl
jsem podlahy od 11 hodin večer do 8 ráno. Člověku, jehož identitu
jsem používal, jsem dával polovinu svého platu. S jeho doklady jsem
si také pronajal v Antverpách byt. Najednou ze mě byl zase normální člověk, takový jako jiní, kteří pracovali v Opelu a měli doklady...
Pracoval jsem tam rok. Měl jsem strach, jako mnoho dalších lidí bez
dokladů, že budu zatčen a deportován, a ptal jsem se sám sebe,
jestli mi to za to stojí. Měl jsem ale štěstí – policie mě nikdy nekontrolovala. Každý víkend jsem jezdil do Bruselu, kde jsem měl svoje
sociální kontakty. V Antverpách jsem měl jen práci. Nakonec ale
začal člověk, jehož identitu jsem používal, chtít víc peněz, protože
věděl, že nemůžu protestovat, tak jsem odjel do Bruselu.
V Bruselu jsem se opět spojil s lidmi, u kterých jsem byl po
svém příjezdu. Chtěl jsem jít studovat, ale to nebylo bez dokladů
možné. V metru jsem uviděl inzerát nabízející tréninky v sociálním
sektoru. Představil jsem se a navzdory své situaci jsem byl přijat.
Tréninky pobíhaly dva večery v týdnu. Zbytek času jsem pracoval,
kdykoli mi někdo nabídl práci – roznášel jsem třeba do schránek
noviny, dělal jsem všechno, co si člověk dokáže představit, ale
vždycky poctivě.
V tomhle období jsem se chtěl vrátit domů. Říkal jsem si, že
je lepší trpět doma. Můj otec však nesouhlasil. Řekl mi, i když trpíš,
jsi naživu. A tak jsem zůstal. Řekl mi ještě, že jednoho dne se
všechno spraví, a dodal mi odvahu.
Oslovil jsem poradce primátora, spoustu kamarádů, učitelů
a školitelů s žádostí o podporu. Všichni mi ji poskytli. Přesto byl
můj život i nadále velmi složitý. Věřil jsem, že musí existovat ještě
jiný způsob, jak se dostat z téhle těžké situace ven. Už to trvalo
příliš dlouho. Proč jsem měl zbytečně trpět?

V roce 2006 jsem se oženil. Získal jsem povolení k pobytu.
Chodili nás pravidelně kontrolovat, jako se chodí kontrolovat
smíšená manželství tohoto typu, ale když viděli, že jsme opravdu
spolu a chodí nás navštěvovat kamarádi, kontroly v určitém
momentu ustaly. Byl jsem tedy ženatý, chodil jsem na školení,
a když mi někdo nabídl práci, pracoval jsem.
Ve stejném roce jsem se přihlásil do výběrového řízení vypsaného Africkou unií. Vybrali mě a nabídli mi pětiletou smlouvu na
práci v Ženevě. Tak jsem tam odjel. Měl jsem plat a status diplomata, věci se obrátily k lepšímu. Pokračoval jsem nicméně dál ve
svém politickém aktivismu. Smlouvu mi kvůli tomu zrušili. Čad je
jednou ze zemí, které Africkou unii ﬁnancují, a nebyl tedy ochoten
akceptovat, že v ní pracuje někdo, kdo ho otevřeně kritizuje. V říjnu
2007 jsem byl zpátky v Bruselu. Kdo ví, zda se tam někdy vrátím?
Přes všechny tyhle překážky jsem pokračoval ve svých politických aktivitách. Přispíval jsem na svůj web Chad Hope na téma
lidská práva v Čadu. Příspěvky dodávalo jen několik lidí. Často jsme
se stávali terčem nákaz počítačových virů, které ničily naši
práci. Dostal jsem opětovná varování. Nikdy jsem nebyl přímo
zastrašován, ale vím, že jsem byl sledován a někdo se na mne
vyptával. V tom roce zemřel můj otec. Odjel jsem inkognito přes
Nigérii do Čadu. Zůstal jsem týden a nevycházel ven. Vyšel jsem
jen na pohřeb. Věděl jsem, že není bezpečné, abych tam byl. Ale
musel jsem. Kdybych to neudělal, cítil bych vůči sobě zlost po celý
zbytek svého života.
Situace v Čadu se začala měnit a objevily se náznaky funkční
demokracie. Prezident si uvědomil, že je třeba udělat spoustu věcí.
To mě přivedlo ke změně úhlu pohledu. Zakopal jsem svou
válečnou sekyru. Vláda mě konečně kontaktovala, ozval se mi
generální tajemník strany. Založili jsme tu pobočku strany a já se
stal jejím představitelem pro Belgii. V prosinci budou volby.
S pomocí mnoha dalších lidí kontaktuji čadské krajany žijící v Belgii
a dávám jim informace k plánovaným volbám. Dnes bych mohl
odjet do Čadu bez jakýchkoli problémů, myslím si.
Po návratu z Ženevy do Belgie jsem nějakou dobu žil z peněz,
které jsem tam vydělal. V roce 2008 jsem se rozvedl. Pracoval jsem
na letišti, uklízel jsem letadla mezi jednotlivými lety. Tu práci jsem
neměl rád. Do práce jsem chodil skleslý. Velmi vážně jsem uvažoval o tom, že Belgii opustím. Po roce stráveném v Ženevě jsem byl
zase zpátky ve stejné situaci... Belgie nedává lidem příležitosti, aby
uplatnili své talenty. To je ostuda. Kromě toho tu existuje i velká
diskriminace. Říkám to s těžkým srdcem, ale sám jsem se stal
opakovaně jejím předmětem. Vždycky jde odmítnutí podat s lítostí
nebo s velkou slušností, ale výsledek je stejný – jsi černý a proto tě
nezaměstnáme. Proto jsem se rozhodl vyškolit se v managementu
lidských zdrojů, neboť jsem si říkal, že tak bude jednodušší najít si
práci. Doufám, že to bude stačit.
Rozhodl jsem se tedy, že zůstanu. Říkám si, že jsem zřejmě
nebyl schopný vyjadřovat se tak, aby mi rozuměli, nebo že mi
prostě nerozuměli. Existují nějaká pravidla, a když je nedodržuješ,
všechno tím končí. Řekl jsem si, že půjdu stejnou cestou, jakou
musí jít i všichni ostatní. Vždycky jsem chtěl studovat práva. Ale teď
už jsem na to moc starý... Nicméně stejně jsem se přihlásil na tříleté
večerní studium práv. Mám teď novou společnost. Našel jsem
určitou stabilitu, ale stále ještě hledám práci. Pokud by někdo
z vás, kdo čtete tenhle text, měl zájem mne zaměstnat, můžete
mne kontaktovat.
Rád bych svou zpověď ukončil shrnutím toho, co dnes vím
o Belgii. Belgie si myslí, že je její politika vůči imigrantům ﬂexibilní.
Já říkám, že její přístup vůči cizincům je nehumánní, zvláště pak
vůči žadatelům o azyl. Cítím, že Belgie přijímá lidi, kteří lžou, kteří
říkají to, co chce Belgie slyšet. Já jsem sem přišel mluvit pravdu.
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Nikdo mě neposlouchá. Byl jsem odmítán. Nechali mne trpět.
Zničili mi život. Když jsem přijel, snil jsem o tom, že tu půjdu studovat na universitu. Belgie ze mne udělala postiženého člověka.
Psychicky mě zneužila. Ale slyšte, já nepláču, nestěžuju si na svůj
osud. Nejsem z těch, kdo se vzdávají.
PANT LIL ADHAR

Do Belgie jsem přijel v roce 2001. Kvůli konﬂiktu v Nepálu
mezi vládou a lidmi. Nepálský král vládl despoticky. Pro své politické aktivity v opozici vůči tomuto režimu jsem měl problémy.
Proto jsem z Nepálu odjel.
Byl jsem učitelem matematiky a také jsem byl politický
aktivista. Neměl jsem žádné záložní plány ani nic připraveného pro
případ, že by se objevily nějaké komplikace. Když jsem se dozvěděl,
že jsem v nebezpečné situaci, rozhodl jsem se co nejrychleji
zmizet. Odjel jsem do Indie. Všechno šlo jednoduše, mezi těmito
zeměmi v podstatě neexistují žádné pohraniční kontroly. V Indii
jsem zůstal dva měsíce. Znal jsem tam lidi, kteří mi pomohli.
Po dvou měsících jsem s pomocí převaděče, který mi řekl,
kam jet, odjel do Evropy. V té době jsem o Belgii téměř nic nevěděl.
Belgie pro mne zkrátka byla šance se dostat pryč. Teprve po
příjezdu jsem se dozvěděl, že jsem v Belgii. Nemluvil jsem francouzsky. Jen trochu anglicky.
DÉBROUILLE

Když máš problém, hledáš řešení. První noc v Bruselu jsem
nespal. Přijel jsem v noci a čekal poblíž imigračního úřadu. Když
jsem tam ráno přišel, byla tam spousta lidí jako já, kteří sem přijeli
hledat azyl. Měl jsem z toho dobrý pocit, protože jsem si říkal, že
když jich je tam tolik, jsou šance, že budu přijat, velké.
Ještě toho dne jsem měl za přítomnosti tlumočníka interview. Řekli mi, že mám jet do přijímacího centra pro žadatele o azyl
v Bois-Seigneur-Isaac. Dali mi peníze na jízdenku na vlak, ale
komunikace nebyla jednoduchá. Uvědomil jsem si, že se musím co
nejrychleji naučit jazyk, jinak bude všechno velmi těžké a nebudu
moci nic dělat ani nikomu nic říct. V centru byl dvakrát týdně kurz
francouzštiny. Rozhodl jsem se, že se kromě toho budu učit i sám,
měl jsem silnou motivaci. Utratil jsem tedy peníze, které jsem
dostal od centra veřejné sociální služby (CPAS), asi 2,000 BF (€50),
za slovníky, s jejichž pomocí jsem se naučil francouzsky.
V centru jsem byl sedm měsíců. Má žádost byla ohodnocena
kladně a já dostal povolení k pobytu na tři měsíce. Tahle tak zvaná
oranžová karta mě opravňovala legálně pracovat. Když jsem dostal
doklady, odjel jsem do Bruselu. Znal jsem nějaké Nepálce, kteří tu
bydleli, tak jsem je přišel navštívit a najít si bydlení. Ubytování jsem
našel v Anderlechtu. Peníze na nájem jsem dostal od CPAS.
Pracoval jsem na částečný úvazek v restauraci s francouzskou
kuchyní. Mé krátkodobé povolení mi bylo prodlouženo. Potom, po
14 měsících, jsem najednou dostal zamítnutí své žádosti o azyl.
Chtěli, abych jim dodal důkazy toho, co jsem tvrdil... Ale já jsem žil na
vesnici, kde nebyla ani elektřina, a tedy ani žádný internet (na tomto
úřadě hledají důkazy jen na internetu). Navíc, na cizinecké policii
(Office des Etrangers) je oddělení, které zjišťuje informace
v zemích původu žadatelů, ale ti se stýkají jen s oﬁciálními představiteli těchto zemí, kteří samozřejmě o svých zemích neříkají nic negativního. V roce 2004 vydala Amnesty International o Nepálu zprávu
a potom ještě jednu, která podává lepší obrázek o situaci v mé zemi.
Přestože jsem dostal na svou žádost zamítavou odpověď,
můj šéf chtěl, abych v jeho restauraci pracoval dál – tvrdil, že ho
zajímá jen to, že dělám dobře svou práci. Tak jsem u něho pra-
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coval dál – nepracoval jsem tedy nelegálně, ale neměl jsem doklady. Díky práci jsem si hodně zlepšil svou francouzštinu a dále na ní
pracoval. Chodil jsem na kurzy do Convivial, organizace, kde jsem
se stal dobrovolníkem, protože jsem zjistil, že dělají dobré věci.
Díky této práci jsem ovládl i kancelářské termíny.
V roce 2004 jsem byl upozorněn státním výborem, že byla
moje žádost o azyl zamítnuta. V reakci na to mi CPAS přestala
ﬁnančně vypomáhat. Řešil jsem svou situaci s úřadem sociální
pomoci a ti mi nadále pomáhali, protože jsem byl dobrovolníkem
v sociální oblasti. Vedle toho jsem ještě dál pracoval v restauraci.
SPOLEČENSKÉ ANGAŽMÁ

Takhle to pokračovalo dál až do roku 2007. V té době jsem
začal bojovat za práva nelegálních imigrantů. Vlastně jsem se
v tomto hnutí začal angažovat už v roce 2004, ale od roku 2007
mohu říci, že za naše práva opravdu válčím. V rámci tohoto hnutí
jsem začal koordinovat celou komunitu Nepálců bez dokladů.
Začal jsem zjišťováním informací o historii imigrace v Belgii
a o bojích za práva v podobných případech, včetně hladovek. Díky
našemu úsilí se podařilo dosáhnout legislativních změn. Tohle byl
výchozí bod mých aktivit, protože jsem pochopil, že když se zmobilizujeme a budeme se veřejně hlásit o svá práva, máme šanci uspět.
Několikrát jsem šel předat na úřad ministra vnitra zprávu
o situaci v Nepálu a Nepálců žijících v Belgii. Belgie posílá zbraně
nepálské vládě... Lobbovali jsme proti tomu. Naše Sdružení Nepálců
v Belgii dává dohromady spoustu belgických Nepálců. Co víc, naši
věc podporuje a pomáhá nám i mnoho Belgičanů.
RODINA

Uplynula velmi dlouhá doba od chvíle, kdy jsem byl se svou
rodinou v kontaktu. Jsem teď sám už devět let, bez rodiny, bez
toho, že bych někoho z nich viděl. Takhle zkušenost mě hodně
poznamenala. Samozřejmě že si někdy zavoláme, ale na začátku
to bylo komplikované – technika byla jinde než dnes. Moje žena
a naše dvě děti byly samy devět let. Těžko si to představit. Tady
když je člověk pryč týden, lidé říkají: „Vrať se už!!“ Ale pro nás,
žadatele o azyl, je tohle součástí života... Musíme čekat. Nemůžu
se vrátit po tom, co jsem tu byl 4 nebo 5 let sám. Moje rodina pořád
čeká. Kdyby všechny problémy v Nepálu zmizely a já se vrátil,
musel bych začínat nový život úplně od začátku, přišel jsem
o všechno... Ale nejde vzdát boj. To je ten důvod, proč tu chci
zůstat. Jsme oběti. To, že jsme museli odjet, jsme se nevybrali,
museli jsme. Když se ztratíš a najdeš cestu, je těžké se vrátit.
Přemýšlel jsem o tom, a došel jsem k závěru, že můj život je tady.
To je také důvod, proč vedu svůj boj. Teď jsem již regularizován.
ZAPOJENÍ

Minulý rok se v Ixelles odehrály protestní hladovky, které
trvaly 87 dní. Byl jsem vyjednavačem mezi hladovkáři a vládou.
Po 87 dnech jsme dostali oranžovou kartu, dočasné povolení
k pobytu, které opravňuje k možnosti nechat se legálně zaměstnat.
To byl výsledek našeho jednání. Našel jsem si práci v obchodě na
plný úvazek a dostal jsem pracovní povolení B spolu s ročním povolením k pobytu. A vzhledem k okolnostem, které se udály v roce
2009, jsem nyní (tj. v srpnu 2010) už měsíc regularizován. To je pro
mne další důležitý krok.
BĚŽNÝ ŽIVOT

Měl jsem pocit, že jsem v Belgii vítán – ne tedy každým, ale

celkem vzato ano. Žije tu spousta lidí pocházejících z různých
prostředí a kultur, není to vždycky jednoduché. Myslím, že někteří
cizinci se nechtějí měnit, chtějí zůstat takoví, jací jsou. Já ne. Řekl
bych, že Belgičani mají široké srdce. Cítím, že mne respektují.
A já respektuji je. Největší problémy jsem měl s úředníky. Úřední
procedury jsou velmi komplikované, není snadné se jimi prodrat
a porozumět jim.
Nepál je pro mne stále velmi důležitý. Chci, aby to lidé
věděli. Je to mozaika kultur a jazyků. Je důležité složit všechny
její části a ukázat s jejich pomocí, jak Nepál funguje. A my se
chceme učit belgické kultuře. V Belgii je 40 nepálských sdružení.
Sdružení, kde se angažuji já, se je a jejich aktivity snaží koordinovat. Nepál má problémy politického charakteru, s etnickou
různorodostí nesouvisí.
BUDOUCNOST

Rád bych pokračoval ve své práci na sociální integraci. Nikdy
nezapomenu na ty problémy, kterým jsou vystaveni lidé bez
dokladů, ale myslím, že mým dalším cílem by měla být integrace,
zejména v práci pro Sdružení Nepálců v Belgii. A vedle toho budu
ještě samozřejmě pracovat, abych zajistil svou existenci.
Před měsícem se má situace radikálně změnila. Minulý rok
jsem mohl díky ročnímu povolení k pobytu jet navštívit svou rodinu. Pojedu za nimi opět v říjnu 2010. Po dlouhých deseti letech na
mne už vláda zapomněla. A situace v Nepálu se také trochu
změnila, myslím, že příliš neriskuji. Podal jsem žádost o sloučení
rodiny. Mému synovi je teď 23 let a studuje na universitě v Austrálii.
Má dcera, které je 25 let, vystudovala a žije v Indii. Moje žena
zůstala doma úplně sama... Čím vším si za tu dobu musela projít
a jak bojovala o přežití? Nechci na to teď ani myslet...
Jednoho dne napíšu svůj příběh... Od chvíle, kdy jsem přijel
do Belgie, jsem plnil zápisníky tím, co mne tu potkalo. Kdybych měl
shrnout svůj život, řekl bych: „Něco jsem měl, něco jsem ztratil
a nic jsem nenašel...“ Brzy uvidíme... Až přijede má žena, začnu tu
nový život. Je čas pokračovat a dokončit psaní mého příběhu.
ORLANDO

Jmenuji se Orlando Rodriguez, ale na důkaz své integrace
jsem si ke jménu dodal „van de“ a tak jsem teď Orlando van de
Rodriguez. Narodil jsem se v Havaně před více než padesáti lety.
Jaký jsem tam měl život? Byl jsem mladík žijící v zemi, na
kterou je už roky uvalené embargo a ekonomický dohled.
V podstatě jsem založením spíše optimista a uvažuji pozitivně.
Naučil jsem se posunovat si pravidla a omezení, nic opravdu
velkého, ale v takových podmínkách člověk spadne do ilegality
velmi snadno. A navíc, když to děláš chytře, policie je spíš spolupachatelem, než nepřítelem. Můj otec byl osobním strážcem Che
Guevary. Hlídali mě, ale i tak jsem byl dost svobodný. A vždycky
jednou nohou v jiném světě.
Můj život byl plný večírků. Noční život, tanec, ženy a hudba.
Hudba, pořád hudba. Uměl jsem si věci zařídit, abych si zajistil
dobrý život. Prodával jsem nedostatkové zboží, například doutníky.
Samozřejmě, jak jsem řekl, sledovali mě, viděli, že mám příjmy,
i když tak moc nepracuji. Tak přišli, navrhli mi, že když jim část
dám, nechají mne být. Nikdy jsem neměl strach. Nikdy jsem nic
nevzdal, nepoddal se, ale bylo to únavné.
V určitém okamžiku se Kuba otevřela turismu. Obchodu to
prospívalo. Některé ženy toho dost využívaly. Udělaly si z turistů
hlavní zdroj obživy. Okouzlovaly turisty a využívaly jejich peníze.
Nikdy jsem se na něčem takovém nepodílel. Samozřejmě, že

jsem občas v baru nebo hospodě narazil na nějaké ženy, ale z jejich
peněz jsem nikdy žít nechtěl. Ženy, to byla zábava, ne příležitost
si zvýšit životní standard. Nebylo to tehdy vždycky jednoduché, ale
v podstatě se mi žilo dobře. I když, po určitém čase jsem, stejně
jako spousta jiných Kubánců, zatoužil svůj ostrov opustit. Věděl
jsem, že jednoho dne odejdu. Věděl jsem, že budu svůj život žít
jinde.
Potkal jsem jednu ženu. Zamiloval jsem se. Byla to Holanďanka
a žila v Belgii. Zorganizovali jsme můj odjezd. Když jsem odjížděl,
měl jsem pocit, že všechno je tak, jak má být, protože jsem věděl,
že se to musí jednoho dne stát. Někde vevnitř jsem věděl, že Kubu
jednou opustím. Vzali jsme se. Žili jsme spolu. Potom ale moje žena
náhle zemřela. Jaká tragédie! Zemřela v den mých narozenin...
Každý rok je to pro mne zvláštní den. V Belgii žiju už 15 let, ale
tahle událost mně nadosmrti poznamenala. S její rodinou jsem
stále v blízkém kontaktu. Svým způsobem mě adoptovali. Velmi mi
pomáhali, ale já jsem chtěl být na vlastních nohou. A věděl jsem, že
kdybych je jednoho dne potřeboval, pomohou mi.
Nikdy jsem nechtěl žít typickým životem migrantů. Znal jsem
nějaké Kubánce tady a v Paříži ještě z Havany, ale neměl jsem chuť
se zapojovat do života diaspory. Zdá se mi, že to je takové falešné
kamarádství. Je to zdroj kontaktů, nic víc. A stejně tak jsem se
nechtěl zapojit do systému příležitostných prací. Měl jsem sice
povolení k pobytu, ale to nezbytně neznamená, že tvá situace je
výrazně lepší. Když přijedeš do cizí země, neznáš jazyk, neznáš
zemi, potýkáš se se stejnými těžkostmi jako kdykoli jiný. A tak jsem
si řekl, pokud už mám trpět, budu alespoň dělat to, co miluju –
sochy.
Strávil jsem spoustu času sháněním předmětů k svému
sochaření. Pořídil jsem si dodávku, sbíral kov, část jsem prodal
a z části jsem získal materiál na svoje sochy. Sochařina je moje
vášeň. Stejně jako hudba. Do hudebního světa jsem se dostal velmi
brzo. Potkal jsem nějaké lidi, kteří mě představili bedňákům
a zvukařům. Více než deset let jsem jezdil s umělci po festivalech.
Je to strašně malý svět. Skoro všichni se mezi sebou známe. Mám
mezi nimi dobré kamarády. Miluju tuhle práci. I když někdy je hezké i klidnější období, třeba zima.
Myslím, že jsem se narodil pod šťastnou hvězdou. Věřím, že
umím pomoci věcem, aby se staly. Žiju ve Flandrech. Hned na
začátku svého pobytu jsem si v kontaktu s místními úřady uvědomil,
jak je důležité se naučit holandsky, pokud chci, aby mě přijali.
Chodil jsem tedy na jazykové kurzy. Mluvil jsem s lidmi. Byl jsem
jediný černoch v celém okolí – lidé na mě zpočátku samozřejmě
zírali, když ale zjistili, že se s nimi chci přátelit, přijali mě, přestali
mě přehlížet a já se stal jednoduše součástí krajiny.
Jednou jsem na svých cestách uviděl opuštěnou farmu. Vešel
jsem na dvůr a řekl si, že bych jednoho dne žil rád na nějakém
takovém místě. Minul nějaký čas. Pracoval jsem. Dělal jsem sochy.
Měl jsem spolu s dalšími umělci výstavu. Potkal jsem tam muže,
který se velmi zajímal o mou práci. Potkali jsme se potom ještě
jednou. Chtěl mi nějak pomoci, ale nevěděl jak. Řekl jsem mu, že
hledám domov. Nabídl mi svůj dům, který byl momentálně prázdný. Když jsem uviděl, že to je ta opuštěná farma, kde jsem byl před
několika měsíci, nemohl jsem uvěřit vlastním očím. Od té doby
tam bydlím. Dům mám pronajatý za minimální částku a za jeho
údržbu. Můj život je plný takových zásahů shůry. Pořád svůj život
postrkávám, aby šel dál. Mohl jsem si vybrat život, kdy bych pobíral
sociální dávky, a já vím, že někteří nemají jinou možnost, ale
nechtěl jsem. Chtěl jsem si udržet kontrolu nad svým vlastním
životem, moci se sám rozhodovat a nečekat na rozhodnutí jiných,
které stejně nikdy nepřijde.
Belgie je neuvěřitelná a skvělá země. Samozřejmě, i tady jsou
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debilové, ale ti jsou všude. Je to země, kde máš spoustu možností,
kde tě v podstatě lidé nechají v klidu a je na tobě, abys dokázal, co
umíš. Chtěl jsem opustit Kubu. Nevěděl jsem, jak se to stane, ale
věděl jsem, že to jednoho dne přijde. Zajímalo mě, jak se žije jinde.
A to se stalo. Není pochyb o tom, že to, co děláme, to, co neděláme,
co si zvolíme a co si přejeme, aniž bychom si to uvědomovali, se
stane. Ale jo, taky si uvědomuju, že ne každý má takové štěstí
jako já.

120 | F L E X I - I N - S E C U R I T Y

Teď si přeju, aby mě přijela navštívit má matka. Často spolu
mluvíme po telefonu a jsme spolu v kontaktu přes internet. To
proto teď všechno v domě horečnatě opravuji, abych ji tu mohl
přivítat. Už je to hodně dlouho, co jsme se viděli naposledy. Nastal
čas.
(Orlandova matka o pár týdnů později zemřela. Už se spolu
nikdy nesetkají.)

N A N ÁV Š T Ě V Ě V „ I TA L S KÉ V S I “ N A
FILIPÍNÁCH
T E X T: R I C A AG N E S C A S TA Ñ EDA | F OTO G R A F I E : JAY PA N ELO

Vesnice Mabini Batangas zvaná „Malá Itálie“ se stala symbolem toho, jak migrace změnila ﬁlipínskou společnost a kulturu. Pro generace Filipínců se stalo „makapag abroad“ (schopnost odjet do zahraničí) základem „ﬁlipínského snu“. Migrace se
tak stala nedílnou součástí ﬁlipínské kultury. Jaké jsou hlavní
rysy této „migrační kultury“? Co je jejím hnacím motorem? Je to
kouzlo neznámého nebo je migrace vynucena neúprosnými
fakty, tvrdou životní realitou a osudy plnými frustrace? Mabini
Batangas jsme navštívili v době globální ekonomické nejistoty.
Proto se následující otázka nabízela sama: Jaké důsledky měla
ekonomická krize a z ní vyplývající pokles poptávky po migrující pracovní síle pro ﬁlipínskou ekonomiku, která je založena
na migraci?
„Pro nás Filipínce je získat majetek zásadní metou. Majetek je
měřítkem úspěchu. Čím je větší, tím lépe, to je jasné,“ říká Susan,
která už přes deset let pracuje v Římě a právě se vrátila domů, do
vesnice v provincii Batangas ležící v jižní části ostrova Luzon. Lidé
v okolních vesnicích přezdívají Mabini Batangas „Malá Itálie“,
protože tu stojí veliké domy zářící barvami, usazené v kopci podél
úzké cesty, po níž vedle sebe dvě auta neprojedou. Susan mě vede
do kopce, k širší a dlážděné silnici vedoucí ke katolické kapli.
Ukazuje mi kamenný patník, který vybranými slovy sděluje, že tato
cesta byla postavena společným úsilím žen z této vesnice pracujících v Itálii.
Tato obec nedávno díky zájmu médií přitáhla pozornost celé
země a stala se symbolem toho, jak migrace proměnila ﬁlipínskou
společnost a kulturu. Pro generace Filipínců byl pojem „makapag
abroad“ (schopnost odjet do zahraničí) základem „ﬁlipínského
snu“. Stát je ﬁnančně závislý na přísunu peněz z diaspory a podporuje tak mladé lidi v systematické přípravě na práci v zahraničí.
V rozhovoru vedeném před návštěvou Mabini Batangas popsala
paní Maybelle Gorospeová, ředitelka odboru plánování na
Filipínském úřadu pro pracovní příležitosti v zahraničí (POEA),
důsledky tohoto přístupu následovně: „Z migrace se stala součást
naší kultury, jsme kultura migrace.“
Co tuto kulturu charakterizuje a z jakých příčin vznikla, jaké
síly ji vyvolaly? Jedná se o vábení neznáma? Nebo snad k migraci
vede frustrace, těžkosti, kterými lidé doma procházejí a které dokládají čísla a fakta?
Tento článek vznikal v době celosvětového hospodářského
otřesu, další otázka byla nasnadě. Jaké dopady měla ekonomická
krize a následující pokles zájmu o zahraniční pracovníky na ﬁlipínskou ekonomiku založenou právě na migraci? Jak krize ovlivnila výše zmíněnou kulturu migrace? Existuje vůbec nějaká přímá
souvislost globální ekonomické recese s celkovou situací na
Filipínách? A jak se Filipíny s krizí vyrovnávají, a to jak ze strany
migrantů, tak z pohledu státu?
I M P O R T B L A H O B Y T U – K U LT U R A M I G R A C E
JAKO SOCIÁLNÍ FENOMÉN

Kořeny ﬁlipínské migrace sahají hluboko do historie. Při jejím
zkoumání se brzy odhalí, že Filipínci patřili mezi národy, které mají
vysoké procento emigrantů, ještě před tím, než vůbec vznikl jejich
vlastní stát. Mezi „národní hrdiny“ země patří např. Dr. Jose Rizal,
Gregorio del Pilar nebo Graciano Lopez Jaena; ti všichni šli do

Evropy za zkušenostmi, které jim jejich vlast za španělské koloniální nadvlády nemohla nabídnout. Ve ﬁlipínských učebnicích se
sice klade důraz především na to, že tito velcí mužové byli samouci – snad aby těmto velikánům dodaly trochu romantické aury –
oni si ale v zámoří na živobytí vydělávali v běžných zaměstnáních,
např. jako lékaři, novináři, spisovatelé na volné noze nebo autoři
propagačních textů. Dokonce se dlouho tradovala anekdota
o „Enriqovi“, domorodci, kterého Španělé po objevení ﬁlipínských
ostrovů odvezli s sebou domů. Mluví se v ní o něm jako o „prvním
Filipínci, který procestoval svět“. Už o něm ale nikdy nikdo neslyšel.
Pointou anekdoty tedy bylo: „Emigroval do Španěl.“
Masová migrace začala hned na přelomu 19. a 20. století, a to
především do Spojených států. Od r. 1898 do 2. světové války
vyvážela Filipínská republika jakožto americká kolonie dělníky
nejprve na ananasové plantáže na Havaj a do Kalifornie a později
i do zpracovatelských závodů ve Washingtonu a na Aljašce.
Poválečnou historii Filipín lze, z hlediska migrace, rozdělit do
několika období. Šedesátá léta minulého století byla dobou, kdy
uplatnění nacházeli kvalifikovaní odborníci, a to především
v Severní Americe a v některých evropských zemích. Zahraniční
smluvní pracovní síly (tzv. Overseas Contract Workers) začaly
vyjíždět v sedmdesátých letech, kdy tehdejší vláda vedená
F. Marcosem zavedla politiku „exportu pracovní síly“ (Labour
Export Policy). V oblibě je u tohoto druhu práce především Blízký
východ, kde ﬁlipínští muži pracují jako stavební dělníci, a bohaté
asijské země, kde Filipínky pracují buď v sektoru domácnosti, nebo
v zábavním průmyslu.
Vznikla tak velká ﬁlipínská diaspora. Doma byly jen omezené
příležitosti a vláda migraci aktivně podporovala. Stal se z ní
postupně stále populárnější fenomén. V roce 2003 byl mezi žáky
základních škol ve věku 10–12 let proveden celostátní průzkum,
v němž 47 % respondentů vyjádřilo přání jednou pracovat
v zahraničí. V roce 2004 zemi denně opouštělo v průměru dva a
půl tisíce lidí mířících za prací v zahraničí. Toto číslo zahrnuje
pouze osoby, které vycestovaly za zaměstnáním; nepostihuje
všechny ty, kteří do jiné země odjíždějí s turistickými vízy. Někteří
z nich mohou mít po několika týdnech či měsících štěstí a získají
pracovní vízum, jiní zůstanou i poté, co jejich vízům vyprší
platnost.
V kontextu Filipín je možné definovat tři typy migrantů:
migranty permanentní, kteří většinou vycestují za účelem sloučení
rodiny, krátkodobé pracovní migranty, pro něž je hlavní účel
migrace těsně spjat s ekonomickými motivy, a migranty neregulérní, kteří buď nemají potřebné dokumenty (např. mají turistické
či jiné než pracovní vízum), nebo jsou v nelegálním postavení.
V současnosti statistiky uvádějí, že dočasně či trvale v zahraničí
žije přibližně osm milionů Filipínců. To představuje 8,5 % celkové
populace, která je letos odhadována na 94,01 milionu osob.
Dopad migrace na kulturu a mentalitu celé země, v níž se
„styky se zahraničím“ staly symbolem společenského postavení, je
patrný i z každodenního života. Dobře to je vidět například na
místní ﬁlmové produkci, ve všech ﬁlmech totiž musí být – ať už
přímo, nebo zprostředkovaně – přítomen „zahraniční prvek“. Zdá
se, že to, jestli můžete prokázat, že znáte nějakého „balikbayana“
(migranta žijícího trvale v zahraničí či úspěšného navrátilce), nebo zmíněnou tzv. zahraniční smluvní pracovní sílu (OCW), nebo
že s tím či oním jste dokonce příbuzní, patří k dobrému tónu
a představuje to i jakési měřítko úspěchu. Seznam ukazatelů toho,
jak se migrace promítá do ﬁlipínské kultury, by samozřejmě mohl
být ještě mnohem delší. Některé televizní pořady kupříkladu
vydělávají na tom, že využívají „spojení se zámořím“. Dalším
příkladem tohoto jevu jsou domácí spotřebiče či obchodní značky,
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které se přizpůsobily novým potřebám domácností „druhé třídy“:
domácností zahraničních pracovníků a jejich rodin.
HOSPODÁŘSTVÍ

Pravděpodobně nejdůležitějším faktorem fenoménu kultury
migrace je proud peněz ze zahraničí. V Mabini Batangas, naší italské vsi, tyto peníze neumožnily jen výstavbu velkých domů, ale
proměnily i sociální struktury a normy. Sedíme v kuchyni u paní
Loly Myrové, staré dámy, která bydlí u zmíněné dlážděné cesty
vedoucí ke kapli. Konverzaci dominuje téma obrovské sumy peněz,
jakou stála nedávná slavnost: „Ta slavnost nás přišla přibližně na
dva miliony pesos (asi 850 tisíc korun). Měli jsme tu dvě kapely
a několik místních artistů a estrádních umělců. Sešla se spousta
lidí, byli tu i někteří balikbayanové.“ Zeptala jsem se na to, jak si
vesnice mohla dovolit zaplatit takovou sumu. Lidé sedící kolem
stolu mi bez zaváhání odpověděli. „Platily to spolky. Slyšeli jsme, že
v Římě je velké sdružení obyvatel původem z téhle barangay, navíc
přispěli i jednotlivci z řad navrátilců.“
Na Filipínách převyšují permanentní migranti počet pracovních migrantů o několik tisíc. Tato druhá skupina ale (spolu
s neregulérními migranty) posílá mnohem víc peněz do národního
hospodářství; prostředky zasílané zahraničními pracovníky zásadním způsobem přispívají k HDP celé země. Filipínští zahraniční
pracovníci patří celosvětově mezi ty, kteří domů zasílají největší
částky, a jejich země z nich tak má velký prospěch. Není žádným
tajemstvím, že právě tato ﬁnanční podpora v průběhu let držela
nad vodou ﬁlipínské národní hospodářství (tvoří 13 % HDP), její
přínos je vyšší než podíl přímých zahraničních investic.
Z pohledu ekonomické teorie byly peníze posílané do země
původu dlouhou dobu vnímány jako pouhý vedlejší produkt procesu migrace. Poznatky Odona Starka a dalších ekonomů v osmdesátých a devadesátých letech 20. století ale tento náhled
proměnily. Ač se podle panujícího migračního diskurzu stále může
zdát, že hlavním činitelem je konkrétní zahraniční pracovník, tyto
novější práce zdůrazňují přítomnost a vliv domácností nebo větších
společenských celků. Způsob, jakým se jednotliví migranti chovají
a jakou práci v rámci možností nabízených přijímajícím pracovním
trhem vykonávají, je dle Starka do velké míry ovlivněno nejen jejich
dovednostmi a kvaliﬁkací, ale stejně tak i tím, co upřednostňují
nebo naopak odmítají jejich rodiny, které nechali doma, případně
co je pro ně dobré. Takovýto posun v perspektivě teoretického diskurzu se zdá být obzvláště oprávněný v případě ﬁlipínské kultury,
která je velmi rodinně zaměřená. Význam, jaký mají ohledy
migrantů na ty, které nechali doma – na rodiče, děti a celou širší
rodinu, se zrcadlil v mnoha rozhovorech, jež jsem dosud vedla
s vracejícími se migranty. Často slýchám tvrzení, jako je to následující: „Není snad tohle ten důvod, proč to děláme? Není to snad pro
naše děti?“
Otázky týkající se motivace pro migraci byly vzneseny v rámci rozhovoru s několika osobami (babičkami, tetami) pečujícími
o děti, které zůstaly doma. Potkala jsem se s nimi v jiné vesnici
v provincii Batangas. „Právě proto dětem kladu na srdce, aby se
dobře učily, aby byly jako maminka!“ říká postarší paní, která se už
šest let stará o svá vnoučata – od chvíle, kdy její dcera odjela do
Řecka za prací v hotelu. „Mám další dceru, ta dokončila studium
lékařských technologií a je velmi chytrá. Proto říkám všem dětem,
aby se dobře učily.“ Takhle Marie vypráví o své dceři, která
v současnosti pracuje jako pečovatelka v Římě. Takové „plýtvání
kvaliﬁkací“ je pro absolventy univerzit, mezi něž patří i Mariina
dcera, něco normálního. To, že svou dceru ve formálních
i neformálních rozhovorech líčí jako vzdělanou a inteligentní
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ženu, znamená, že to, co by někomu mohlo připadat jako frustrující a politováníhodná situace, je zdrojem hrdosti a ukazuje to
schopnost přijímat realitu takovou, jaká je.
Při diskuzi v Mabini, v domě Loly Myrové, se téma rozhovoru
stočilo na výhody a nevýhody migrace. Když se staré paní ptám na
její děti, z hlasu jí přímo čiší pýcha. Všechny žijí v zahraničí, spolu
se svými rodinami. Dvě se usadily v Itálii, další ve Spojených státech.
„Já jsem odjet nechtěla, bojím se totiž létání v letadlech,“ opáčí
Lola Myrová, když se jí ptám, jestli v některé z těch zemí někdy
byla. Ukazuje se, že i další členové rodiny v tomto domě mají své
„konexe s migranty“. V místnosti je mimo jiné Nina, mladá žena,
která je s celou rodinou vzdáleně příbuzná. Stejně jako její rodiče
se po dokončení studií hodlá vydat na stejnou dráhu. „Problémem
těch, kteří zůstanou doma, je, že jsou extrémně závislí na
posílaných penězích. Jenom čekají na to, kdy přijde další pravidelný převod. Jsou hrozně líní.“ Rozhovor přeruší mladý muž, který se
do našeho kruhu přidá s následující informací: „Dnešní kurz je 58
pesos!“ „Tohle je přesně ono!“ Dívka vtipkuje, ale je zřejmé, co má
na mysli: „Tohle je jediné, co je zajímá – aktuální směnné kurzy!“
PODPŮRNÉ SÍTĚ A INSTITUCE

V jiné části této vesnice se nachází improvizovaný přístřešek
a v něm je malé hokynářství. Vesničané se tu scházejí, sedí a povídají si o životě a o tom, jaký měli den. Mira tiše poslouchá diskuzi
starších. Ptám se jí, jestli se také vrátila z Říma. Říká, že ne, že už
pět let pracuje v jedné továrně na Sardínii. Právě se vrátila do
Mabini na měsíční dovolenou: „V Itálii je teď život těžší, je znát, že
evropská ekonomika má potíže,“ vnáší do diskuze svůj pohled. Miře
je přes třicet, je single a zpočátku o tom, čím si jako zahraniční
pracovnice prošla, nechce příliš mluvit. „Dneska to je snazší, každý,
kdo chce pracovat v Itálii, to má jednodušší. Co se týče hledání
práce, je dnes k dispozici mnohem víc známých. Také je všechno
mnohem levnější. Bývalo to tak, že člověk před odjezdem nevěděl,
kolik to celé bude stát. Z lidí se často stávaly oběti nelegálních
zprostředkovatelů práce. Dnes se převážně jedná o lidi, které
člověk zná, kteří se tam vydali před vámi. Ti pak shánějí další pracovníky ze své vesnice.“ Mira pak začne vyprávět, jak kvůli jejímu
prvnímu angažmá v zahraničí rodina musela sehnat půl milionu
ﬁlipínských pesos (přes 200 tisíc korun), aby ona mohla odjet do
Itálie. „Víc než rok jsme měli dluhy. Ale asi jsem měla štěstí. Když se
do zahraničí poprvé chystala naše sousedka, skončilo to hodně
nešťastně. Jejich rodinu podvedl jeden bývalý student kněžského semináře, který provozoval nelegální pracovní agenturu. Je
dobře, že odešel z církve. Přišli o všechny peníze! A nedokázali je
z něj dostat, dokonce sepsali i hlášení na policii.“
Migrace zůstává riskantní a těžko předvídatelnou záležitostí,
která vyžaduje osobní štěstí a také vstřícný přístup přijímající země. Existence neformálních sítí ale přece jen snižuje rizika
a nepředvídatelnost celého procesu. Mira je hodně ráda, že dnes
existují nové technologie, např. posílání SMS zpráv a internetové
spojení, díky nimž jsou sítě propojující migranty mnohem
funkčnější. Informace, které se téměř okamžitě dostávají těmito
kanály dál, zdá se, přispívají k vytváření transparentního prostředí
při zprostřed-kovávání práce a vedou k informování v reálném
čase. „Dnes už stačí asi sto tisíc ﬁlipínských pesos (asi 40 tisíc
korun, na rozdíl od poplatku 200 tisíc, který Mira platila před pěti
lety), práci totiž sháníte přímo skrze konkrétní kontakty v Itálii.
Také je více různých způsobů, jak práci sehnat, takže si agentury
konkurují.“ Prostřednictvím neformálních sítí propojujících
zahraniční pracovníky se také doručuje k příjemcům velmi značný
podíl peněz zasílaných migranty. Obcházejí se tak oﬁciální způsoby

zasílání peněz na Filipíny. Neformální zasílání peněz je obzvláště
rozšířené v Itálii, kde je pro migranty z ﬁnančního hlediska mnohem výhodnější, když peníze pošlou po někom, kdo na Filipíny
brzy pojede. „Poplatky center, která peníze posílají, jsou vysoké.
Tak než abychom takové peníze platili institucím posílajícím peníze,
můžeme to samé nebo i trochu méně dát tomu, kdo brzy pojede
domů. Naše rodiny pak dostanou padalu (remitence, peníze
posílané migranty) v eurech.“
Jak je vidět na tom, co popisuje Mira, většina zahraničních
pracovníků z vesnic jako je Mabini Batangas je závislá na podpoře
různých struktur a sítí. Na nich závisí, jestli se bez problémů
dostanou do Itálie či jiných rozvinutých zemí. Příběh Miry stejně
jako mnoha jiných migrantů a jejich rodinných příslušníků, s nimiž
jsem vedla rozhovory, ukazuje, jak důležitou roli v celém procesu
hraje rodina. Celý proces funguje také díky podpoře, kterou
migrantovi poskytne například některý příbuzný, i díky kulturně
speciﬁckému pojetí zadlužení (utang na loob). To vše hraje roli
v utváření vztahů vzájemné závislosti, jež celý proces udržují
v chodu.
Nicméně potenciálním migrantům nepomáhají jen neformální sítě, ale práci v zahraničí zprostředkovávají i ﬁlipínské státní
instituce. Stahl (1986) popisuje filipínské instituce, které se
strukturálně zabývají mezinárodní mobilitou, jako – v rámci
regionu – velmi rozvinuté. Vzhledem k tradici migrace za prací
a s ohledem na to, že v současné době Filipínci pracují ve více než
stovce zemí světa, vyvinul stát velmi soﬁstikovaný rámec regulující
migrační pohyby, jenž nad nimi současně i vykonává dohled.
Filipínský Úřad pro pracovní příležitosti v zahraničí (Philippine
Overseas Employment Administration, POEA) funguje jakožto
podpůrný a regulační rámec pro migranty, kteří se chystají odjet
jako externí spolupracovníci. Naopak Úřad pro podporu zahraničních pracovníků (Overseas Workers Welfare Administration,
OWWA) se věnuje jejich opětovné integraci do společnosti
a repatriaci, je víc zaměřený na návrat migrantů. Oba úřady působí
při Ministerstvu práce a zaměstnanosti a své služby poskytují na
základě členství. Ministerstvo zahraničí, na druhou stranu, vydává
cestovní doklady (pasy) a legitimizuje různé certiﬁkáty a oprávnění.
Stejně tak vykonává diplomatickou činnost a představuje hlavní
vládní úřad v zemi migrantova pobytu. Výše zmíněné úřady jsou
zaměřené zejména na pracovní migranty, ministerstvo zahraničí se
ale stará o všechny ﬁlipínské občany, i o ty s trvalým pobytem v jiné
zemi a o neregulérní zahraniční pracovníky. Ambasády také mají
svá obchodní oddělení, která vyhledávají potenciálně výhodná
odvětví.
„Pracujeme následujícím způsobem: ambasáda napíše
doporučení, že určitá země představuje možný trh pro ﬁlipínské
pracovníky. My, POEA, pak sami prozkoumáme situaci v dané
zemi,“ říká paní Gorospeová, ředitelka oddělení plánování tohoto
úřadu. „Jednou nás požádali, abychom se zabývali situací v určité
zemi, kterou doporučila naše tamní ambasáda.“ Zkoumali jsme to
a ten stát nám pro naše pracovní migranty nepřišel nijak přitažlivý.
My na Filipínách máme zkorumpovanou vládu, ale jejich byla ještě
horší. Doporučení jsme pak tedy nepodpořili.“ Na námitku, že na
tom doporučení pracovali i jiní a že v současné době v té zemi
Filipínci jsou a pracují tam v domácnostech, paní Gorospeová jen
pokrčila rameny. „V tom je právě ta potíž. My můžeme jednat jen
v rámci mandátu naší instituce. Pokud se migrant rozhodne, že
někam pojede sám za sebe, nemůžeme s tím vůbec nic udělat.“
Přijímající stát je naopak na druhém konci celého procesu
migrace a funguje jako ten, kdo ho ﬁnalizuje. To on rozhoduje, zda
konkrétní jedinec splňuje jeho požadavky na vstup. Z toho, co jsem
zjistila v průběhu rozhovorů v Mabini Batangas a na jiných místech

na Filipínách, vyplývá, že tato stránka celé věci je naprosto odlišná
a mnohem více nabitá emocemi než ono počáteční rozhodování.
Je to věc štěstí, komentují to mnozí. Například španělská nebo
nizozemská ambasáda se kupříkladu jakoukoli žádostí zabývá jen
na základě domluvené osobní schůzky. A pro zajištění termínu na
ambasádě je potřeba zavolat placené číslo, které stojí přibližně
12–14 Kč na minutu. Nejprve je hovor přepojen na automatickou
ústřednu a může velmi dlouho trvat, než vás spojí. Šance, že budete mít hned napoprvé štěstí a podaří se vám uslyšet na druhém
konci drátu skutečného člověka, který vám zarezervuje termín,
není nijak velká. „Už jsem na telefonních hovorech nechala pět
tisíc pesos (přes dva tisíce korun) a stále ještě nemám termín,“ říká
Corazon, ﬁlipínsko-španělská míšenka, která je z celé situace už
velmi rozladěná: „Termíny je třeba domlouvat měsíc předem,
anebo, jelikož mají plno, dokonce ještě o měsíc dřív.“ Jiná žena,
Lisa, má na krajíčku: „Požádala jsem bratrance, aby mi to zařídil,
aby tam zavolal a domluvil mi termín. Dostala jsem od něj informace o tom, kdy a v kolik tam mám přijít a co mám mít s sebou.
Nedal mi ale moje referenční číslo. Ach Bože, proč nemůžou mít
trochu pochopení? Měla jsem příští týden odjet, teď je potřeba to
všechno zrušit a zařídit znovu.“
ZA EKONOMICKÉ KRIZE

Mabini Batangas a další podobná místa jsou jen začátkem
globálního řetězce, který z regionů s omezenými ekonomickými
příležitostmi dodává ﬂexibilní a levnou pracovní sílu do oblastí,
které jsou bohaté a hospodářsky rostou. Stejně jako pro lidi
v tisících jiných vesnic po celé zeměkouli, i pro lidi z Mabini
Batangas může migrace představovat jedinou realistickou možnost, jak pro sebe a své rodiny získat určitý díl globálního bohatství. Samozřejmě, že to je rozhodnutí, které něco stojí. Je spjaté
s řadou obtíží, provází ho např. dlouhodobé odloučení od rodiny
a nejistý život v případné pozici migranta bez dokumentů. Nehledě na tento typ negativních aspektů migrace je zřejmé, že to, že si
migraci za prací volí tak velké množství lidí, proměnilo jak společenství ve výše zmiňovaných vesnicích, tak, ve větším měřítku,
i celé Filipíny. Vzhledem k současným bouřlivým změnám globální
ekonomiky je nasnadě otázka, jak zranitelní jsou pracovníci volící
tuto strategii v době vyznačující se celosvětovým poklesem poptávky po pracovní síle.
Naštěstí byla filipínská domácí ekonomika krizí zasažena
mnohem méně než ekonomika Evropy a Spojených států nebo
jiných, bohatších asijských zemí. Hospodářský růst nebyl nijak
závratný ani předtím, než začala recese. Každopádně statistiky
ukazují, že s nástupem krize se nijak zásadně nezměnil. Jaký ale
měla krize vliv na ty Filipínce, kteří pracují v zahraničí? Jedním
z nepřímých ukazatelů dopadu ekonomické krize jsou výsledky
nedávno provedených průzkumů, které ukazují, že obyvatelé Filipín
migraci přestávají vnímat jako velmi přitažlivou volbu. V roce 2006
ještě 30 % Filipínců vyjádřilo přání vydat se za prací. V roce 2008 se
jejich podíl snížil na 20 %. V druhé polovině roku 2010 už přání
migrovat sdílelo pouhých 9 % populace. Jelikož nejsou zřetelné
žádné známky rychlého celosvětového ekonomického oživení,
není příliš pravděpodobné, že by v blízké době vůbec byla poptávka po zahraničních pracovnících. Když se však zaměříme na
dopad krize na různé společenské skupiny a různá povolání,
uvidíme, o kolik je celá záležitost složitější. Je totiž patrné, že krize
zásadním způsobem přiškrtila pracovní příležitosti pro kvaliﬁkované odborníky, téměř ji však nepociťují pečovatelé a ošetřovatelé a vůbec celkově ti, kdo pracují v domácnostech. V této sféře
poptávka vůbec neklesla a příliv lidí neustává. Práce v domácnos-

FLEXI-IN-SECURITY

| 123

tech a v pečujících profesích je mezi „italskými“ pracovníky původem z Mabini Batangas nejrozšířenější, krize tudíž v běžných
rozhovorech vesničanů nepředstavuje nijak výrazné téma.
Na druhou stranu to samozřejmě není tak, že by se všem vyhnula. Někteří Filipínci neodjeli na dlouho plánované cesty, jiní se
museli dřív vrátit. Paní Gorospeová jako příklad uvádí ﬁrmu, která
najímala zdravotní sestry a pečovatele pro Velkou Británii. „Jako
subdodavatele jsme najali agenturu, která objednávku mohla zajistit. Do Británie se chystala přibližně stovka kvaliﬁkovaných zdravotních pracovníků. Někteří dali výpověď z práce, jiní museli prodat majetek. A pak přišla zpráva, že se nikam nejede. Nyní jim nezbývá než čekat. Představte si tu frustraci, tu bezvýchodnou situaci.
Nechali všechno být a jsou teď na dlažbě. Co jim teď zbývá?“ Paní
Gorospeová si také vybavuje situaci tisíců Filipínců, kteří se báli o
práci, když propouštěly fabriky na elektroniku: „Pár jich poslali
domů, ale to byly ojedinělé případy. Většina je zase na Tchaj-wanu,
jen u jiných zaměstnavatelů.“
Obzvláštním problémem je anomální situace, v níž vzdělávací
instituce zaměřené na potřeby cizích států a jejich ekonomik
vytvářejí příliš mnoho absolventů určitých oborů. Příkladem toho
je zdravotnický personál, především sestry: „Představte si, kolik
zdravotních sester tu každoročně dokončí školu. Zdaleka ne
všechny najdou práci. Některé zůstávají nezaměstnané třeba i dva
roky,“ říká k tomu profesorka Glenda Vargasová, děkanka fakulty
vychovávající zdravotní sestry na Univerzitě Sv. Tomáše v Manile.
„Vzdělávání zdravotních sester se pro některé školy stalo jakousi
dojnou krávou, šlo jim jen o využití toho, jak lukrativní trh to pro ně
byl.“ Paní Vargasová měla na mysli úzce zaměřené vzdělávací
instituce, které se vrhly na organizování studijních programů nijak
nesouvisejících s jejich původní specializací, např. na zdravovědu
a ošetřovatelství, stejně jako pochybné zdravotní školy, které vyrostly jak houby po dešti. „Jakožto někdo, kdo působí na tomto poli,
jsme museli zasáhnout. V ohrožení byla úroveň celé profese.“
Náhodný rozhovor s taxikářem tento pohled zasadí do
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zcela konkrétní situace. Bongovi je k padesáti a má čtyři děti.
Osamostatnit se a pořídit si vlastní taxík se rozhodl teprve nedávno.
Rozhovořil se o těžkém období, jímž si právě prochází jeho
nejmladší dcera, která je už dva roky nezaměstnaná: „Nejdřív jsme
si mysleli, že se svým diplomem ze zdravotní školy nikdy nebude
mít problém sehnat práci. Jenže jak je vidět, tahle země vychovává
neuvěřitelné množství zdravotních sester a nevypadá to, že by
všechny, které pracují v oboru, hodlaly odejít do důchodu,“ usmívá
se své poznámce. „Obě její starší sestry mají školy, které podle nás
nenabízely nijak dobré uplatnění. Nyní si ale vedou velmi dobře.
Jak jsme to měli tušit, já jsem jenom taxikář (později dodává, že
dvacet let pracoval jako automechanik) a jejich matka je
prodavačka. Když jsme se rozhodovali, zda ji dát na zdravotní školu,
ani ve snu by nás nenapadlo, že se stane tohle. Dokonce složila
i zkoušku před komisí.“ Když jsem se ho zeptala na práci v zahraničí,
opáčil: „Začali jsme nad tím uvažovat teprve nedávno. Řekl jsem jí,
že možná bude muset své štěstí hledat v jiné zemi.“
Na konci návštěvy mě Susan provádí svým domem, v němž
je pět pokojů, velký obytný prostor a veranda na pečlivě upravené
zahradě. Vypadá, že je pyšná na to, co dokázala, a má z toho radost.
A je to skutečně pěkný dům, do nějž hodně investovala. Stěny
zdobí fotky jejích rodičů, sourozenců a jí samé, když byli mladší.
Visí tam také synovci a neteře. Na obrázku z Říma je ještě hodně
mladá, sedí na stoličce ve svém pokoji a je vidět, jak módně je
oblečená, celá v černém. „Tehdy jsem byla „bella“, směje se
čtyřicátnice bez partnera. Otec jí zemřel dřív, než byl dům
postavený, takže v tomhle velkém obydlí žije zcela sama její matka.
Rychle se ptám, kdo tu bydlí s maminkou, a ona se usměje: „Přece
já.“ „Takže jste se nadobro vrátila?“ ptám se. Susan se rozesměje,
jako kdyby to byl dobrý vtip. „Po měsíci by mi došly peníze, to
nejde, musím se vrátit a vydělávat. Měsíc si tu odpočinu a pak se
vrátím do Říma. Budu pracovat tak dlouho, jak jen budu moci. Díky
tomu mám tak velký dům. A měsíční prázdniny.“

„NADĚJE TU JE, ALE ŠANCE NE.“
(NOVODOBÉ GRUZÍNSKÉ POŘEK ADLO)
T E X T: JA N H A NZL Í K , P E T R Š I L H Á N EK
FOTOGRAFIE: PETR ŠILHÁNEK

Na Gruzii, transformační zemi odříznutou od zahraničních
trhů, dopadla světová ekonomická krize umocněná válkou
v Osetii velmi tvrdě. Doma Gruzíni kvalifikovanou práci
neseženou, do Ruska mají pro svou nechuť se mu podřizovat
zabouchnuté dveře a dostat pracovní vízum do EU je mizivá
šance. Statisíce lidí přišly během bojů o Abcházii a Osetii
o domovy, práci a všechny jistoty. Zoufalí lidé dělají zoufalé činy
– nezřídka se tak Gruzíni vydávají na Západ hledat práci bez
víza a pracovního povolení. Ti, kteří se vrátili dobrovolně
v rámci návratových programů, dostali nový impuls a pokoušejí
se o vlastní podnikání. Jejich úspěch však zdaleka není jen
v jejich rukou. Ovlivní ho totiž i další celkový vývoj jejich
překrásné a pohostinné, avšak osamocené a chudé kavkazské
země.
Stalo se to takhle: večerní soumrak, mladá žena sedí za pokladnou, těší se domů, možná přemýšlí, co večer podnikne, nebo
taky, kam vyrazí na trh sehnat co nejlevnější potraviny. V obchodě
už nikdo není, je pomalu čas zavřít. Jenže dveře se znova otevírají.
A dovnitř vpadnou dva muži s kuklami na hlavách a s noži v ruce.
V tu chvíli by jim dala úplně všechno a oni se naštěstí spokojí jen
s pokladnou. Když odcházejí, prodavačka se hroutí k zemi a pláče
v návalu šoku.
Oba lupiče našli za týden. Bez peněz. Někde na druhém
konci Gruzie. Ji už to ale nezajímalo. V tu chvíli stála jen o jedinou
věc. Dostat se odtud. Do Evropy. Tam je přece všechno jednodušší.
Práce je spousta a lidi se tam nepřepadávají málem za bílého dne.
Musí pryč. A začít znova.
Natalia Tsereteli (29) chtěla být od dětství novinářkou. „Už
když jsem byla malá, seděla jsem před zrcadlem a mluvila do
hřebenu v ruce jako do mikrofonu,“ vypráví drobná pohledná dívka
a při té vzpomínce se upřímně směje. Gestikulací přitom ale raději
šetří, protože rozměry jejího pokoje v bývalé porodnici ve čtvrti
Sololaki žádné takové výstřelky neumožňují. Postel, stůl, židle,
skříň, televizor a tři osoby už beze zbytku vyplňují veškerý prostor,
který jeho čtyři stěny nabízejí.
„Nikdy mě to nepřešlo, žurnalistiku jsem vystudovala a začala pracovat v novinách, byly to ale opoziční deníky, které s nástupem národní strany prezidenta Saakašviliho v roce 2004 postupně
přicházely o vliv a peníze, až nakonec zkrachovaly. A já přišla
o práci.“
Nemít práci. S tímhle společným problémem žije v Gruzii
spousta lidí. Nemají práci, a majíli ji, pak nejsou zaměstnáni
v oboru, který vystudovali, případně vůbec nepracují v profesi
adekvátní svému vzdělání. Sehnat jinou než špatně placenou
manuální práci bez známostí nebo úplatků je téměř nemožné,
a i o takovou je nouze. S touto realitou se střetávají také mladí
nadšenci, jako třeba Irakli Shatakeshvili, který získal elitní vzdělání
v Německu a ekonomické krizi navzdory tam dostal i nabídku
velice dobré práce. Odmítl ji kvůli pocitu zodpovědnosti vůči své
vlasti. Dospěl k názoru, že by vzděláním a zkušenostmi, kterých
nabyl v zahraničí, měl pomoci své zemi. Irakli ke svému rozhodnutí
dodává: „Útěk není řešení. Na čas odjet člověku umožní si
uvědomit, co je doma špatně. Ale pak se má vrátit a zkusit s tím
něco udělat. Když taková možnost je, musí se o to pokusit.“
Ideály naplněný absolvent západní univerzity je stejně jako

jiní dnes hodně rád, sežene-li jakoukoliv práci alespoň blízkou
svému oboru. Zatímco v zemích EU by o právníky byl zájem za
každé situace, v Gruzii prostě pracovní místa nejsou. Státní sektor
je nedokáže vytvářet a soukromý sektor je malý a je dostatečně
zásoben. Malou komparativní výhodu má ale Irakli na trhu práce
v tom, že je mlád. To šedesátiletý Voloďa, který už tuto výhodu
nemá a který hrál třicet let na trubku ve tbiliské opeře, dnes obchází
tbiliské restaurace a noční podniky s digitálním fotoaparátem a malou tiskárnou a za pět lari (něco přes 2 USD) vyrábí tbiliským ochmelkům momentky. A Zaza, překladatel z němčiny,
angličtiny a ruštiny žije na prahu padesátky s matkou a živí se
sběrem prázdných lahví. Od státu ani jeden z nich nemá šanci na
penzi vyšší než 100 lari (asi 50 USD) měsíčně a to ani v Gruzii na
život při vší skromnosti nestačí. Takových jako oni jsou zástupy.
Práci si tady nikdo nemůže vybírat, je jí zoufale málo.
V U PRCHLI CKÉ M TÁ B O ŘE

Ani Natalia si tedy nevybírala a s radostí přijala práci prodavačky v samoobsluze. Jednotvárná náplň, třináctihodinové
směny, málo peněz, ale měla práci, a tak bylo všechno v pořádku.
Až do onoho podvečera, kdy do jejího obchodu vrazili dva maskovaní muži. „To byla poslední kapka. Prostě jsem už si nedokázala
představit, že bych se za pokladnu zase vrátila. Jenže zároveň mi
bylo jasné, že v Gruzii jinou slušnou práci nenajdu. Rozhodla jsem
se, že po deseti letech ve Tbilisi zkusím štěstí v Evropě.“
Natalia má kamaráda v Itálii a ten jí slíbil pomoci při hledání
práce. Plánovala tam zůstat na rok, na dva, kdyby to šlo, tak třeba
na tři roky a potom se vrátit už s penězi na byt a všechno ostatní.
Nakonec ale kvůli jazykové blízkosti polštiny a ruštiny, kterou
výborně ovládá, odjela v dubnu 2009 do Polska. Polsko totiž, jak se
doslechla, přijímá běžence, což se jí hodilo, protože na pracovní
vízum neměla peníze. Byla v zoufalé situaci, a tak se odhodlala
k tomuhle riskantnímu kroku. Brzo se však ukázalo, že to nebylo
šťastné rozhodnutí. Z letiště putovala rovnou do utečeneckého
tábora v Radzynu Podlaském, formálně si zažádala o azyl a čekala.
„Náš tábor byl kousek od raketové základny u vesnice Bezwola,“
vzpomíná Natalia. „Nevím, co tam bylo ve vzduchu nebo ve vodě,
ale všichni pořád jen spali. A já taky. Prvních pár týdnů jsem jenom
spala nebo brečela. Nic jiného vlastně ani nešlo dělat.“
Natalia dostávala podporu sedmdesát zlotých měsíčně,
takže jen co se aklimatizovala, začala si hledat práci. Nakonec ji
v Radzynu zaměstnala jedna místní rodina jako chůvu a uklízečku
v jednom, byla to ale nelegální práce bez větších vyhlídek. A šance,
že by se její status běžence změnil v legální pobyt, byla minimální.
„Bylo mi jasné, že azyl nedostanu a že mě dřív nebo později
deportují zpátky do Gruzie. Tak jsem se raději rozhodla znovu
riskovat a koupila si lístek na autobus do Itálie,“ vypravuje dál
Natalia. Sbalila se, vzala poslední peníze, které jí zbývaly, a sedla na
autobus. Všechno šlo skvěle až do zastávky na česko-rakouské
hranici. Tam si pro ni přišla česká pohraniční policie a zavedla ji
rovnou do cely.
„Den jsem byla v cele na českých hranicích, další den přivedli
tlumočníka a odvezli mě do českého tábora kousek od rakouské
hranice, tam mě vyslýchali. Já samozřejmě řekla celou pravdu,
protože už mi nic jiného nezbývalo. V českém táboře jsem byla tři
týdny, pak mě posadili do policejního antonu a vrátili do Polska.“
Za ilegální přechod hranice zaplatila Natalia pokutu 80 eur,
poslední peníze, které měla. Když se vrátila do Polska, mohla teoreticky znovu zažádat o azyl a čekat, jenže už jí dávno došlo, že není
na co. „V té době mi navíc onemocněla maminka. A tak když jsem
zjistila, že IOM pomáhá běžencům vrátit se a případně i rozjet
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vlastní podnikání nebo si doplnit vzdělání, řekla jsem si, že je lepší
vrátit se, než být v Polsku v utečeneckém táboře.“
NÁV R AT Y S I OM

Viděno perspektivou vlád cílových zemí migrantů, jsou lidé
jako Natalia zdrojem nepříjemností. V mnoha západních zemích
jsou politici vystaveni tlaku veřejnosti ukázat, že vůči nelegálním
migrantům postupují dostatečně tvrdě. Ovšem i „tvrdý“ postup
vůči nim má své problematické stránky, neboť deportace jsou
poměrně nákladné a jejich objednavatelé se vystavují značné
kritice nejen z řad humanitárních organizací. Tento dvojí tlak může
být vysvětlením, proč se mnohé země rozhodly podpořit vznik
programů dobrovolných návratů, v rámci kterých dostávají
navrátilci kromě prostředků na cestu zpět i ﬁnanční podporu do
nového začátku a zajištění vlastní existence v domovské zemi. Ve
většině případů jsou tyto programy svěřeny IOM, mezivládní
organizaci o 127 členských státech. Z tohoto důvodu je to často
jediná organizace nabízející pomoc běžencům a navrátilcům, což
potvrzuje i Natalia: „Na nástěnce utečeneckého tábora nebyl jiný
kontakt, než na místní pobočku IOM“.
Právě díky aktivitám Mezinárodní organizace pro migraci
(IOM), která se zabývá kromě jiného bojem proti obchodu s lidmi
a pomocí migrantům v nesnázích v cizí zemi, končí řada příběhů
ilegálních běženců z Gruzie alespoň částečným happyendem. Od
začátku ekonomické krize role gruzínské pobočky IOM neustále
roste. Podle aktuálních statistik gruzínské pobočky se od roku
2003 s pomocí IOM do Gruzie vrátilo 1158 lidí. Ovšem zatímco
například v letech 2007 a 2008 to bylo 97 respektive 98 osob,
v roce 2009 už se vrátilo 374 migrantů a jen do října 2010 361
dalších. Z celkového počtu navrátilců přišlo 105 z České republiky
(ﬁnancováno českou vládou), 49 z Belgie (ﬁnancováno belgickou
vládou) a 370 z Polska (ﬁnancováno z European Return Fund).
Finanční sumy vynaložené na reintegraci navrátilců se liší s ohledem na rok a zemi pobytu, v zásadě se ale jedná o sumy od desítek
až po tisíce eur, například Česká republika přispěla v roce 2003
každému migrantovi částkou 75 eur, ale v roce 2009 už to bylo
1500 eur. A jen pro zajímavost, v letech 1998– 2010 požádalo
o azyl v některé z dalších zemí světa 94 793 Gruzínů.
PRACÍ K CHUDOBĚ

Natalia se tedy obrátila jako jedna z mnoha na pobočku IOM
a v prosinci 2009 se po osmi měsících v Polsku s jimi zprostředkovanou ﬁnanční pomocí mohla vrátit domů. Součástí pomoci
s návratem bylo i uhrazení kursu práce s počítačem, příspěvek na
nový notebook a pracovní stůl. Díky tomu si Natalia konečně našla
i práci.
„Letos v květnu před komunálními volbami jsem zjistila, že
opoziční Konzervativní strana shání holku s počítačem, tak jsem
se jim přihlásila, pomohla jim s přípravou kampaně a oni mě pak
vzali.“
A tak Natalia Tsereteli konečně zase pracuje. Ve tbiliském
sídle konzervativců má na starosti styk s novináři, přípravu tiskových konferencí a stranické mediální výstupy. Své původní profesi
se vrátila tak blízko, jak to jen šlo, vyhráno ale nemá. S měsíční
mzdou v přepočtu asi 70 dolarů si nemůže dovolit ani pronajmout
vlastní byt. Situace opozice v Gruzii navíc není zrovna růžová a stát
se může cokoliv. Na další ilegální výlet do Evropy se ale rozhodně
nechystá.
„V Polsku jsem jen seděla a plakala“, vzpomíná s hořkostí
v hlase. „Kdybych našla v Gruzii práci s výplatou aspoň 500 dolarů,
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tak bych nikam nejela, protože tu mám rodinu. Tady se ale nic
nezměnilo. A sedět tu a nic nedělat, to nemá smysl, takže jestli
nenajdu pořádnou práci a budu mít šanci jet do Evropy, tak to
zkusím. Ale pouze legálně! A to teď nejde, protože mě deportovali, prý nemůžu do Polska a Česka po dobu tří let. Takže musím
čekat...“
B E Z TĚ S NÉ NÁRU ČE M ATK Y RUS I

Gruzie je z těch postsovětských republik, které po rozpadu
SSSR zaznamenaly značný propad životní úrovně. Gruzínská
sovětská republika proslula spolu s dnešním Moldavskem jako
vinice východního bloku. Pocházela z ní velká část sovětské elity,
sportovní, politické i jiné, a celá země využívala dobrých vztahů
s Moskvou. Dnes je všechno jinak. Hospodářská situace země je
po letech politického chaosu v katastrofálním stavu: slavné vinohrady z části uschly, silnice jsou na hranici průjezdnosti, země trpí
častými výpadky elektřiny a je zcela závislá na importu všeho
kromě oříšků, vína a ve východním bloku kultovní minerálky
Boržomi. Vztahy s Moskvou – bývalým hlavním odběratelem
gruzínské produkce – jsou totiž hluboko pod bodem mrazu. Svoji
nezávislost země zaplatila úpadkem a po válce s Ruskem v Osetii
i totální hospodářskou blokádou Ruské federace. Linka Tbilisi–
Moskva byla v té době zrušena, hranice uzavřeny. Situace se mírně
zlepšuje, pomalu se obnovují nepravidelné lety a otevřen byl jeden
hraniční přechod, ale do celkové stabilizace vztahů je stále hodně
daleko. Rusko si nekompromisně ukrojilo pod záminkou ochrany
práv menšin části gruzínského teritoria (Abcházie a část Osetie)
a dál podporuje separatistické aktivity na území Gruzie s cílem
destabilizovat zemi. Za posledních dvacet let se kvůli tomu
proměnily stovky tisíc obyvatel Gruzie (jen po válce v Abcházii
v letech 1992–1993 asi 360 000 lidí) v uprchlíky. Tyto vnitřně
vysídlené osoby hledají ve zbytku chudé a nepříliš funkční země
s přesyceným pracovním trhem jen těžko novou práci a domov.
Vysoká úroveň protekcionismu, širokých rodinných vazeb
a korupce spolu s přesyceným pracovním trhem jim, vyhnaným
ze svých domů, vesnic a měst, najít práci v novém prostředí dovolí
jen zázrakem.
O vývoji hospodářské situace Gruzie vypovídají nejjasněji
konkrétní čísla: ještě v roce 2008 rostla gruzínská ekonomika díky
zlepšení politické situace a následnému přílivu zahraničního
kapitálu o 8,6 % ročně, válka s Ruskem v srpnu 2008 však tento
růst okamžitě srazila. Ekonomický propad země byl završen
příchodem ekonomické krize, která se negativně projevila jak na
objemu výroby, tak na dovozu zboží. Pád byl hlubší, než místní
ekonomové očekávali. HDP kleslo o čtyři procenta, nezaměstnanost
vystoupla na 16,5 % a na hranici chudoby se na počátku roku 2009
ocitlo 24 % obyvatelstva (některé zdroje dokonce uvádí až 40–50
%) a toto číslo stále roste. Jediným východiskem by snad bylo
zapojení do evropských struktur (což ale Rusko vytrvale interpretuje jako přímý útok na ně samotné a jednoznačnou podporu
dostává Gruzie stabilně pouze od USA, které jsou ovšem příliš
daleko) a trhů (dotační politika evropských trhů však Gruzii zbavuje jakékoli cenové konkurenceschopnosti). Současná Gruzie
se tak ocitla na křižovatce několika slepých cest.
ZUR AB Z TEL AVI

Cesta do Kakhetie je lemována stovkami hektarů melounových plantáží. U každé sedí „bábuška“ či „děduška“, před sebou
horu sklizených plodů určených k prodeji a čekají. Jsou jich desítky,
a jak se dokáží uživit, je jednou z mnoha záhad gruzínské autarkní

ekonomiky. Kdo zastaví u silnice a meloun si koupí, zaplatí za kilo
v průměru asi dvacet amerických centů. Kakhetie ale není zemí
melounů, nýbrž vína. Odsud pochází drtivá většina gruzínské
produkce nápoje, bez něhož si Gruzii a život jejích obyvatel naprosto nelze představit.
Přes svou nepostradatelnost není Kakhetie nijak bohatý kraj,
dříve státní „vinzavody“ působí rozpadajícím se dojmem, silnice
jsou stejně špatné jako ve zbytku země a něco přes sto kilometrů
cesty z Tbilisi do Telavi, centra oblasti, zabere tři hodiny. Odměnou
je ovšem při dobrém počasí úchvatný výhled na Kavkaz a legendární pohostinnost, před kterou nás „varovali“ už místní ve Tbilisi:
„Jedete do Kakhetie? Tak to se dnes nevrátíte.“
Dvaatřicetiletý Zurab Jashiashvili je rodák z Telavi, jeho žena
má soukromou zubařskou praxi, jeho syn tančí jako Michael
Jackson a dcera hovoří výborně anglicky, přestože sotva začala
chodit do školy. Rodinu má Zurab úžasnou, ale práci ztratil.
Roky pracoval u pohraniční policie a strážil gruzínskou hranici
s Dagestánem. Od kamaráda pak jednou slyšel o Švýcarsku, zemi,
kde jsou hory podobné Kavkazu, kde také pěstují víno a hlavně kde
je hodně práce a za ni hodně peněz. Zurab se dvakrát nerozmýšlel,
sbalil batoh a vyrazil.
„Koupil jsem si letenku na Ukrajinu a dál šel pěšky. Vždycky
před hranicí jsem zašel do internetové kavárny a na Googlemaps
jsem se podíval, kudy ji nejlíp přejít. Měl jsem jen ruksak, mapy
stažené z netu, spal jsem po příkopech a za deset dní jsem byl
v Rumunsku. Odtamtud jsem střídal vlak a chůzi, až jsem se dostal
na švýcarskou hranici. Tam jsem se vydal policii a oni mě zavřeli do
utečeneckého tábora.“ Sotva se ale ocitl za branami tábora, došlo
mu, že cestovat bez povolení byla obrovská chyba. „Ale na vízum
jsme v té době prostě neměli. Moc jsem nad tím nepřemýšlel
a prostě jel. Neměl jsem peníze ani na dopravu, proto jsem šel
z Ukrajiny pěšky. Celou dobu jsem jen doufal, že ve Švýcarsku
seženu práci. Všichni říkali, že v Evropě je dobře.“
Vystřízlivění přišlo rychle, Švýcarsko není země, kde by
migranty vítali s otevřenou náručí, a tak když Zurabovi nabídli
přesun do Belgie, neváhal.
„V Belgii jsem sice zase žil v táboře, ale bylo tam dobře. Měl
jsem pokoj, jídlo, všechno bylo fajn. Dokonce jsem od Červeného
kříže dostal kartičku, něco jako utečenecký pas, se kterou jsem
mohl cestovat po celé Evropě. Nikdo mi nedělal potíže, nebyl problém se třeba policistů zeptat na cestu, naučil jsem se trochu francouzsky a jinak mluvil rukama a nohama.“ S podporou šedesáti eur
na měsíc ale Zurabovi nezbývalo než se znovu pokusit najít si práci.
Marně. „Myslel jsem, že v Unii je líp než tady, a asi je to pravda, ale
pro lidi, kteří tam přijedou nelegálně, tam není nic. Tady mám ženu
a děti a zůstat tam bez práce nemělo smysl. Proč bych zůstával
v Belgii, když mě doma čeká rodina. Tak jsem se rozhodl vrátit.“
Kamarád z utečeneckého tábora mu dal tip na IOM a pak už
šlo všechno rychle. Navíc jejich pomoc neskončila koupí zpáteční
letenky. „Kdysi jsem pracoval jako truhlář, měl jsem doma svoji
dílnu, ale nebyly peníze na postavení střechy, takže když přišly
deště, všechno mi zničily. Lidé z IOM mi ale nabídli pomoc, přijeli
se k nám podívat, zaplatili nejen střechu nad dílnou, ale i základní
vybavení, materiál do začátků a dokonce nám přispěli i na auto.
Bez jejich podpory bychom to nedokázali.“
To už nás Zurab provádí po dvoře za svým rodným domem,
kde kromě pobíhajících kuřat a na řetězu uvázaného prasete stojí
i nová střecha a pod ní pracovní stůl se základním nářadím a parní
kotel. Zurabův otec Vacho, jeho soused a kamarád Voloďa z něj
právě vytahují párou změklou dřevěnou lať. Utahují ji do svěráku
a ohýbají. Až vyschne, svěrák povolí a z latě se stane základ nové
židle. To je teď nové povolání Zuraba a jeho otce. „Teď už je to na

nás, až vyrobíme dost židlí, pojedeme na trh a zkusíme je prodat.
Konkurence je tvrdá, ale naše židle jsou dobré. Myslím, že se nám
to podaří.“
ILEG Á LNÍ ČINN OS T KO N S TA NTIN A
BAGIRIADZEHO

Konstantin (35) si objednává kapučíno. Upije a nespokojeně
se ušklíbne. „Tak dobré jako v Německu ho tu nikdo uvařit neumí.“
Musí to vědět, v Německu žil deset let.
Konstantin studoval kybernetiku a programování. V Gruzii ale
šanci na své budoucí uplatnění viděl mizivou, a tak se ještě během
studií rozhodl odjet do Německa. Sehnal peníze, dohodl se s univerzitou ve Stuttgartu, získal studentské vízum, koupil si letenku
a v roce 2000 se ocitl v jiném světě.
„Prvních pět let jsem chodil do školy a zároveň pracoval. Víte,
jak to je, abych měl co jíst, musel jsem si někde vydělat peníze.
Navíc jsem nechtěl bydlet na koleji, tak jsem si pronajal byt.
Zkrátka nakonec se stalo, že jsem do práce chodil víc než do školy.
Nedostudoval jsem, ale na studentské vízum jsem v Německu
legálně vydržel celých pět let.“
Vízum Konstantinovi po pěti letech skončilo, vrátit se ale
nechtěl. Dávno už byl totiž zamilovaný do Gruzínky, která
v Německu také studovala. Tak zůstal ve Stuttgartu.
„Pracoval jsem nelegálně všude možně. Zkoušel jsem shánět
práci se svou specializací, ale marně, tak jsem většinou pracoval
rukama na stavbách. Je to podivný systém. Měsíc máte práci
a měsíc nic. Podobných migrantů jsem takhle poznal spoustu.
Hodně Gruzínců, Afričanů, Čechy taky, i mezi Němci mám spousty
přátel, se kterými jsem stále v kontaktu.“
Z jeho dívky se mezitím stala jeho manželka. „Přemluvili jsme
místního popa z pravoslavného kostela a ten nás oddal. Bylo to
důležité jen pro nás. Sice neoﬁciálně, ale udělal to.“ Následovalo
dalších pět let, které Konstantin v Německu strávil, tentokrát však
už jako „ilegál“. Jinou než nelegální práci neměl šanci získat.
„Prostě jsem využíval služeb jedné ﬁrmy, která dohazovala práci na
černo. Je to asi tak, že za zprostředkování práce ﬁrma dostane 22
eur za hodinu a já z toho dostanu 9 eur za jednu odpracovanou
hodinu. Dokumenty jsem žádné neměl, dokonce jsem ztratil i pas,
kdyby mě na ulici zastavila policie, měl bych velké problémy. První
měsíc jsem se kvůli tomu strachoval, stresoval se, ale pak jsem si na
to zvykl a klidně cestoval po Evropě. Podíval jsem se i do Švýcarska
a projezdil celé Německo. Nikdy jsem se neschovával, nebál jsem
se ničeho, ani policie.“ Poslední roky v Německu patřily k těm
nejlepším v jeho životě. Získal stabilní, i když nelegální práci na
stavbě, peněz bylo dost, manželka otěhotněla.
„Jenže pak najednou přišla hospodářská krize, začalo
propouštění a já po třech letech ztratil práci a nedokázal najít
novou. Do toho se nám narodil syn Alexandr. Naštěstí měla
manželka stále studentské vízum, takže dokumenty měla v pořádku
a mohli jsme normálně rodit v porodnici, jinak by to byl obrovský
problém.“
Peníze ale rychle ubývaly, dítě potřebovalo lékaře, pojištění,
otec bez řádných dokumentů, všechno bylo najednou mnohem
složitější.
„A tak jsem koupil letenky do Gruzie, ale neměl jsem pas, tak
jsem jel do Berlína na ambasádu. Tam jsem jim vše popravdě řekl,
sice mi odebrali otisky prstů a vyslýchali mě, ale pak vystavili narychlo dočasný pas a já ještě ten večer s rodinou seděl v letadle směr
Tbilisi.“
Vrátili se v květnu 2010. „Když jsem před 10 lety přijel do
Německa, vnímal jsem to jako jedinou příležitost, jak se dostat

FLEXI-IN-SECURITY

| 127

z Gruzie a žít na jiné úrovni. V té době u nás byly války, Ševarnadze
všechno rozvrátil, na ulicích nebylo bezpečno, práce nebyla, co
v takové zemi? Vlastně už když jsem vyjížděl jako student, věděl
jsem, že spíš než studovat se pokusím v Německu žít.“
Gruzie, do které se vrátil, je mnohem příjemnější země než
před deseti lety, ulice jsou bezpečné, zboží a služby dostupné.
Jeden problém ale trvá, není práce.

„Žádné peníze jsem si do Gruzie nepřivezl, spíš nadhled nad
událostmi a znalost němčiny, jenže o překladatele zájem není.
Práci pořád sháním, do toho rekonstruujeme byt, žena žije na
venkově u rodičů, není nám lehko. Ale musíme to brát, jak to je.
A jestli bych se vrátil? Určitě bych chtěl, ale musel bych mít předem
dohodnutou práci. Taky nevím, jestli by mě pustili. Navíc mám rodinu, všechno je teď složitější. Ale co, není čas si vybírat nebo čekat,

