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PÅ™íliv migrantÅ¯ ze zahraniÄ•í je v ÄŒesku podobnÄ› jako v dal&scaron;ích zemích EU hlavním zdrojem pÅ™írÅ¯stku poÄ•tu
CizincÅ¯ tak nyní v ÄŒR Å¾ije pÅ™es 410 000 a legálnÄ› jich u nás pracuje necelých tÅ™i sta tisíc. Jak Å™íká pÅ™edseda ÄŒ
Fischer, aÅ¾ 90 procent celkového pÅ™írÅ¯stku obyvatel ÄŒR v prvním pololetí 2008 jde na konto migrace, kdyÅ¾ ze zahraniÄ
pÅ™istÄ›hovalo o 51,4 tisíce lidí více, neÅ¾ se vystÄ›hovalo.

Z té zprávy si spokojenÄ› mnuli ruce demografové i politici. Byli rádi, Å¾e poÄ•et obyvatel ÄŒeské republiky stoupl meziroÄ
o 65 tisíc na nynÄ›j&scaron;ích 10,446 miliónu, coÅ¾ výraznÄ› ovlivnila pÅ™istÄ›hovalci ze zahraniÄ•í. Porodnice zkrátka prask
&scaron;vech a za loÅˆských prvních devÄ›t mÄ›sícÅ¯ se u nás narodilo 91 300 dÄ›tí, tedy o 4900 více neÅ¾ za stejné loÅˆské
období. Jak tvrdí Statistický úÅ™ad, znamená to, Å¾e uÅ¾ tÅ™etím rokem se v ÄŒR rodí více lidí, neÅ¾ kolik jich umírá. Záslu
zahraniÄ•ních rodiÄ•ek byla tak zaznamenána vÅ¯bec nejvy&scaron;&scaron;í pÅ™evaha poÄ•tu narozených nad zemÅ™elými
posledních pÄ›tadvacet let.
Stát proto chtÄ›l pomocí tzv. zelených karet pÅ™ilákat do zemÄ› dal&scaron;í pracovní síly ze
zahraniÄ•í do oborÅ¯, které se potýkají s nedostatkem pracovníkÅ¯. Na Ä•eském trhu chybí kvalifikované dÄ›lnické profese i
vysoko&scaron;kolsky vzdÄ›laní odborníci. Mj. zdravotní sestry, techniÄ•tí specialisté, kvalifikovaní i nekvalifikovaní dÄ›lníci.
Ministerstvo práce a sociálních vÄ›cí ve spolupráci s ministerstvy zahraniÄ•ních vÄ›cí, vnitra a prÅ¯myslu a obchodu ÄŒR
zavedlo na základÄ› novely zákona o zamÄ›stnanosti a novely zákona o pobytu cizincÅ¯ na území ÄŒeské republiky tzv.
zelené karty, tedy povolení k dlouhodobému pobytu za úÄ•elem zamÄ›stnání na území ÄŒeské republiky.
Zelené karty se
týkají imigrantÅ¯ z dvanácti zemí, kromÄ› Vietnamu a Mongolska. Vstup na Ä•eský trh práce se naopak usnadní obÄ•anÅ¯m
Koreje a Japonska, kvÅ¯li automobilkám, a téÅ¾ Ukrajiny Ä•i v&scaron;ech zemí bývalé Jugoslávie, na&scaron;tÄ›stí kromÄ›
Kosova. Invaze albánské mafie "skoÅ™ápkáÅ™Å¯" a drogových dealerÅ¯ z poÄ•átku 90. let je je&scaron;tÄ› v Å¾ivé pamÄ›ti
obÄ•anÅ¯ ÄŒeskoslovenska.
V ÄŒesku dnes Å¾ijí národnostní men&scaron;iny RomÅ¯, MaÄ•arÅ¯, UkrajincÅ¯, VietnamcÅ¯
BulharÅ¯, SrbÅ¯, SlovákÅ¯, NÄ›mcÅ¯ Ä•i obÄ•anÅ¯ USA. CelkovÄ› u je nás nyní asi 3,5 % cizincÅ¯.
PÅ™íliv imigrantÅ¯ stojí za
populaÄ•ním rÅ¯stem celé EU. Zatímco nyní má Unie zhruba 495 milionÅ¯ obyvatel, do roku 2035 by mÄ›l jejich poÄ•et podle
Ä•erstvých statistik Eurostatu vzrÅ¯st aÅ¾ na 521 milionÅ¯. Ov&scaron;em pÅ™i&scaron;la svÄ›tová hospodáÅ™ská krize, bez
práce zÅ¯staly miliony lidí, v ÄŒesku skoro 500 tisíc. Kdo na to nejvíc doplatí? Imigranti. Jsou první na seznamu
propou&scaron;tÄ›ných, aby nezabírali pracovní místa Ä•eským obÄ•anÅ¯m. V první línii tak dnes stojí zejména Mongolci a
Vietnamci. TÄ›m prvním v poÄ•tu nÄ›kolika stovek bylo naÅ™ízeno, aby se vrátili do své rodné vlasti.
MÄ›li si prý dÅ™íve sp
zda jim práce u nás vyjde nebo ne. A bez znalosti Ä•e&scaron;tiny údajnÄ› stejnÄ› nemÄ›li nikdy &scaron;anci. Blanenská
firma Apos-Auto si pÅ™esto pozvala dÄ›lníky právÄ› z Mongolska. Jsou schopni a ochotní pracovat za niÅ¾&scaron;í mzdu neÅ
ostatní migranti... Ob&scaron;ívání volantÅ¯ je tÄ›Å¾ká a málo placená práce, o kterou ÄŒe&scaron;i vÅ¯bec nestáli. Tak je
postupnÄ› nahradili zahraniÄ•ní dÄ›lníci. V roce 2005 jich podle mÄ›stského webu bylo kolem sto padesáti, z toho
vÄ›t&scaron;ina z Mongolska.
Letos v továrnÄ› pracuje MongolÅ¯ uÅ¾ pÅ™es pÄ›t set. &Scaron;ijí volanty pro Audi, Seat, To
Ford a Ä•eská firma, která i tak patÅ™í k nejvÄ›t&scaron;ím zamÄ›stnavatelÅ¯m v kraji, se bez nich uÅ¾ neobejde. PÅ™i&scaro
ale krize, jako první jsou na Å™adÄ› pÅ™i propou&scaron;tÄ›ní v ÄŒesku Mongolové. Vypr&scaron;elo jim Ä•eské vízum, nema
peníze, pÅ™i&scaron;li o práci, ubytování, neumÄ›jí Ä•esky, zprostÅ™edkovatelé je opustili. Å½ije jich v ÄŒesku asi 15 tisíc. S
typicky Ä•eskou "velkorysostí" jim bylo na osobu nabídnuto jednorázových 500 eur a bezplatná letenka do Ulanbátaru.
Pro propu&scaron;tÄ›né Ukrajince se údajnÄ› mají poÅ™ádat rekvalifikaÄ•ní kurzy pÅ™ímo na UkrajinÄ›, která je v&scaron;ak n
tom s nezamÄ›stnaností mnohem hÅ¯Å™, neÅ¾ více neÅ¾ &scaron;est procent ÄŒechÅ¯ bez práce...
HrubÄ› se tomu Å™í
upotÅ™ebení zahodit! DecentnÄ›ji si lze jen povzdechnout: KdyÅ¾ ptáÄ•ka lapají, hezky mu zpívají a na otrockou práci ho lákaj
Anebo moÅ¾ná Å™íct od zaÄ•átku slovy "básníka" z Národní strany: Tahle zemÄ› není pro barevný...? BÅ™etislav Ol&sc

https://www.kudlanka.cz

VytvoÅ™eno pomocÃ- Joomla!

GenerovÃ¡no: 5 May, 2021, 23:31

