
Multikulturalismus 

• slovo odvozené,  předpona „multi“ = hodně + slovo kultura. 

• multikulturalismus= více kultur. 

• multikulturalismus vychází z předpokladu, že více kultur může koexistovat 
ve společném prostoru a že je to přínosné pro všechny z nich. 

• multikulturní společnost je taková společnost, kde spolu existuje několik 
kultur, ras, náboženství a etnik. 

• snaha nabídnout alternativu k národnímu státu. 

• pojem multikulturalismus se poprvé objevuje ve Švýcarsku v 50. letech. 

• dnes má tento také negativní konotace – spojují se s ním problémy 
integrace imigrantů z bývalých evropských kolonií. 



Co ovlivňuje vznik multikulturní společnosti 

1. globalizace – proces propojování světa a odvětví lidské činnosti. 
Globalizace se tedy nevyhýbá ani kultuře, dochází k přenášení 
kulturních prvků, vznik tzv. nadnárodní globální kultury – koncerny, 
světoznámé značky, sport apod. 

 

2. migrace – obrovský nárůst migrace, pohybu obyvatelstva mezi 
územími. Důvody migrace jsou politické, sociální a ekonomické. Ten, 
kdo migruje, se nazývá migrant. Pokud opouští vlastní zem, je to 
emigrant, pro cílovou zem zase imigrant. V současné době velké 
imigrační vlny z afrického kontinentu směrem do Evropy → 
integrace, vzájemné kulturní obohacení. 



Předpoklady k existenci multikulturní 
společnosti 
1. tolerance – tolerance lidí hostitelského státu k jiné kultuře, životním 

zvyklostem. Na druhé straně se od imigrantů očekává respektování 
zákonů hostitelského státu. 

2. ekonomická stabilita – pokud hostitelské státy procházejí 
ekonomickou krizí, promítá se to do nálad ve společnosti. V takové 
atmosféře je sžívání původních obyvatel s imigranty složité. 
Imigranti mohou být chápáni jako důvod problému, mohou se lehce 
stát „hromosvodem“. 

3. kulturní relativismus – postoj, kdy jedinec respektuje cizí kultury 
jako svébytné, nezpochybňuje jejich tradice, nenadřazuje nad ní 
vlastní kulturní okruh. 



Problémy spojené s multikulturalismem 

1. problémy ekonomické – do Evropy často přichází lidé ze zemí 
třetího světa, mají špatnou kvalifikaci, mizernou jazykovou 
vybavenost. V 60. letech byli pro Evropou výhodnou pracovní 
silou, nyní v dobách ekonomické recese pro ně představují spíše 
finanční náklad – rekvalifikace, integrační programy, uprchlické 
tábory apod. 

2. problémy sociální – v Evropě se rozevírají pomyslné sociální 
nůžky. Bohatí bohatnou, chudí chudnou. U bohatých snaha o 
individualizaci, chudí se domáhají svých práv. U občanů 
hostitelských států čím dál menší ochota a vstřícnost ve vztahu k 
imigrantům. 



Problémy spojené s multikulturalismem 

3. problém morální 

• jak vyřešit soužití původních obyvatel a imigrantů, tak aby to 
bylo co nejvíce spravedlivé a sociálně citlivé?  

• Jak imigranty integrovat, zanechat jim celou kulturní 
svébytnost, nebo je nutit přijmout naše pravidla?  

• Dochází k morálnímu konfliktu.  


