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O projektu

Cílem projektu FLEXI-IN-SECURITY je upozornit na kritickou 
situaci v oblasti zaměstnanosti migrantů, tedy na jeden  
z důsledků světové ekonomické recese. Projekt s jasným 
politickým záměrem vznikl ve spolupráci pěti organizací 
v České republice, Polsku, Německu, Švédsku a Belgii. 
Vzrůstající počet zpráv o tragických osudech migrantů  
a nedostatek pochopení ze strany vlád pro jejich zhoršující 
se životní situaci otevřel prostor pro naléhavou debatu  
o způsobech organizace migrace. Stále není zřejmé, zda 
se vlády z nedávných událostí ponaučí. Jak zareagují na 
potřebu nové levné a vysoce flexibilní zahraniční pracovní 
síly, jestliže ekonomika začne po překonání krize opět 
prudce růst? 

Situace vyvolaná hospodářskou recesí se zřejmě nejvi-
ditelněji a nejdramatičtěji projevila v České republice. 
Řada současných migrantů nemá nárok ani na základní 
formy sociálního zabezpečení. Ztráta zaměstnání vede  
v jejich případě k bezdomovectví a nedostatek peněz jim 
současně neumožňuje návrat domů, který však ani není 
skutečným řešením jejich svízelné situace. Zaplacením 
velké sumy zprostředkovatelům, kteří „vyřídili“ pracovní 
povolení a vízum, se totiž mnoho rodin zadlužilo.

Současná krize v oblasti zaměstnanosti migrantů by 
měla být dostatečným důvodem k novému zvážení 
způsobů, jakými jsou migranti v Evropské unii najímáni. 
Název projektu odkazuje na koncept „flexicurity“, pro-
pagovaný Evropskou komisí, který souvisí se snahou 
Evropské unie udržet a zlepšit konkurenceschopnost za 
současného ponechání evropského sociálního modelu. 
Konkurenceschopnosti napomáhá zaměstnávání migran-
tů jako vysoce flexibilní pracovní síly. Přijímání cizinců  
z méně rozvinutých zemí totiž představuje atraktivní řešení  
v situaci nedostatku domácích pracovníků či vysokých 
nákladů na domácí pracovní sílu. Právní úpravy zaměst-
návání cizinců se liší podle země, průmyslové oblasti či 

imigrantských skupin, je jim však společné obcházení 
obvyklých regulací pracovních zákoníků a poskytování 
pouze minimálních či dokonce žádných sociálních jistot.

Projekt „FLEXI-IN-SECURITY“ tvoří několik 
vzájemně provázaných modulů, které mapují 
situaci pracovních migrantů a podněcují k diskuzi 
významné aktéry, ale i širokou veřejnost s cílem 
zvýšit sociální jistoty migrantů.

Deset dvojic novinářů a fotografů představuje své do-
kumentární reportáže s konkrétními životními příbě-
hy pracovních migrantů ve vybraných imigrantských 
skupinách především v Evropské unii. Reportáže jsou 
doplněny o mezinárodní srovnávací výzkum, který se 
zabývá přístupem pracovních migrantů do systémů 
sociálního zabezpečení a opatřeními minimalizujícími 
jejich zranitelnost. Na základě tohoto výzkumu vzniká 
informační portál s praktickými doporučeními v oblasti 

zaměstnávání cizinců v České republice. Dalším výstupem 
projektu je putovní výstava fotografií FLEXI-IN-SECURITY 
vycházející z dokumentárních reportáží. V České republice 
se v průběhu roku 2011 představí v těchto městech:

2. 2. - 21. 2. 2011 PRAHA , náměstí Republiky 

23. 2. - 14. 3. 2011 BRNO , náměstí Svobody 

17. 3. - 13. 4. 2011 OSTRAVA , nádraží Ostrava-Svinov

Další výstavní místa budou: Berlín, Brusel, Göteborg a Varšava.

Výstava je k zhlédnutí také na internetu. Dále lze zakoupit 
publikaci s dokumentárními reportážemi a fotografiemi. 
Poslední částí projektu jsou doprovodné debaty, které 
otevírají široké veřejnosti témata o současné situaci 
pracovních migrantů v Česku a jinde v Evropské unii  
a fórum, tedy diskusní platforma pro aktéry soukromého 
sektoru, ale i ostatní subjekty ovlivňující režim pracovní 
migrace v Česku.

Aktuální informace o probíhajících akcích  

naleznete na internetové stránce projektu:  

www.migraceonline.cz/flexi-in-security.

Kontakt:  
Barbora Loudová Stralczynská  
koordinátorka projektu  
e-mail: czechmade@mkc.cz 
telefon: 296 325 346

„Tbilisi, Gruzie. Trh práce na ulici Kutaisi, kde nezaměstnaní muži nabízejí svůj 
řemeslnický um a nářadí den co den za každého počasí.“ 
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