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Wietnamczycy w Republice Czeskiej. 
Między izolacją a integracją

Uwagi wstępne

Geneza obecności mniejszości wietnamskiej w Republice Czeskiej sięga lat 50. 
XX stulecia, kiedy to pojawiły się na ziemiach czeskich pierwsze zorganizowane 
grupki wietnamskich imigrantów. Ich pobyt, poza nielicznymi wyjątkami, miał 
jednak charakter tymczasowy i był w pełni kontrolowany przez czynniki pań-
stwowe. W kolejnych dekadach następował dynamiczny wzrost liczby Wietnam-
czyków studiujących, uczących się lub pracujących w państwie czechosłowac-
kim. Wraz ze zmianami ustrojowymi, jakie nastąpiły po aksamitnej rewolucji ów 
proces uległ zahamowaniu, lecz jak się okazało, jedynie chwilowo. W kolejnych 
latach liczba wietnamskich imigrantów zaczęła bowiem znów lawinowo wzra-
stać, czemu sprzyjały tradycje imigracji do Czech, istniejąca już sieć imigrantów 
wietnamskich wykorzystywana przez nowych przybyszy, jak również stosunek do 
tejże imigracji rządów w Hanoi i w Pradze. I mimo iż od 2013 r. Wietnamczycy 
są uznani w Czechach za mniejszość narodową, to jednak nie zmienia to faktu, że 
geneza tej społeczności ma charakter typowo imigrancki i znaczną część spośród 
nich należy także dziś postrzegać właśnie jako imigrantów.

Jest to społeczność, w której można zauważyć dwie występujące przeciw-
stawne tendencje. Z  jednej strony izolację, gdzie kontakt z  większościowym 
społeczeństwem jest mocno ograniczony, zarówno przestrzennie – de facto do 
miejsca pracy, jak i licznymi barierami o charakterze społeczno-kulturowym, na 
czele z barierą językową. Z drugiej, widoczna jest integracja części społeczno-
ści wietnamskiej, której symbolem jest druga generacja, tzw. bananowe dzieci, 
a niewątpliwie najbardziej spektakularnym wydarzeniem uznanie Wietnamczy-
ków w 2013 r. za jedną z mniejszości narodowych w Republice Czeskiej1. Podczas 

1 Integracja rozumiana jest tu jako stan „gdy odmienne jednostki lub grupy, przy zachowaniu 
swojej odrębności kulturowej, wchodzą w relatywnie trwałe związki ze społeczeństwem przyj-
mującym i uczestniczą w różnych obszarach jego życia”. A. Grzymała-Kazłowska, „Integracja” 
– próba rekonstrukcji pojęcia, [w:] Problemy integracji imigrantów. Koncepcje – badania – poli-
tyki, A. Grzymała-Kazłowska, S. Łodziński (red.), Warszawa 2008, s. 35.
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kiedy izolacja związana jest bezpośrednio z imigranckim charakterem społeczno-
ści wietnamskiej i swoistym prowizorium, w którym jako imigranci żyją, integra-
cja wiąże się przede wszystkim z jej statusem mniejszości narodowej, szczególnie 
cennym dla tych, którzy żyją w Czechach od wielu lat, posiadają obywatelstwo 
tego kraju lub nie są zainteresowani powrotem do ojczyzny, zwłaszcza zaś dla 
drugiej i kolejnych generacji Wietnamczyków w Republice Czeskiej.

Celem niniejszego artykułu jest ukazanie owego stanu pomiędzy izolacją a in-
tegracją, cechującego współcześnie wietnamską diasporę w Czechach, jego sym-
boli oraz tych aspektów funkcjonowania społeczności wietnamskiej w Czechach, 
które w największym stopniu wpływają na jej sytuację, właśnie w perspektywie 
balansowania pomiędzy tymczasowością a stabilizacją.

Należy przy tym zauważyć, że sytuacja Wietnamczyków u naszych południo-
wych sąsiadów jest pod wieloma względami podobna do sytuacji w innych kra-
jach, nosi jednak cechy szczególne, na czele z nabyciem statusu mniejszości na-
rodowej. Przypadek uznania Wietnamczyków za mniejszość jest bardzo ciekawy, 
gdyż skłania do postawienia wielu pytań. Przede wszystkim może budzić wątpli-
wości, na ile jest to krok przemyślany, na ile zaś ryzykowny oraz czy ta zmiana 
ułatwi integrację szerokiej rzeszy Wietnamczyków, czy raczej wzmocni ich od-
mienność kulturową, zapobiegając – oczekiwanej wszak na ogół w odniesieniu 
do imigrantów – asymilacji2.

Przypadek ten należy również uznać za ciekawy w kontekście rozwoju społe-
czeństw wielokulturowych, powstałych właśnie w wyniku imigracji częstokroć 
o charakterze zarobkowym i emocji, które ów problem dziś generuje.

Geneza społeczności wietnamskiej w Republice Czeskiej 
oraz jej sytuacja demogra* czno-ekonomiczna

Nie sposób dziś precyzyjnie określić, kiedy na ziemiach współczesnej Republiki 
Czeskiej po raz pierwszy pojawiła się osoba narodowości wietnamskiej. Na szer-
szą skalę miało to dopiero miejsce po II wojnie światowej i było bezpośrednią 
konsekwencją współpracy między państwem czechosłowackim a Demokratyczną 
Republiką Wietnamu.

Mimo że studenci wietnamscy zaczęli przyjeżdżać do Czechosłowacji już pod 
koniec lat 40. XX w., to były to przypadki jednostkowe. Początki o& cjalnej imigracji 

2 Asymilacja etniczna jest stanem, kiedy jednostka lub grupa etniczna, odmienne od więk-
szościowej, przyjmuje kulturę tej ostatniej jako swoją – dobrowolnie lub pod przymusem – 
rezygnując z własnej. Prowadzi do zmiany tożsamości etnicznej i do zaniku odrębnych cech 
kulturowych. Na ogół jest to proces „jednokierunkowy”, sprzyjający jedności kulturowej spo-
łeczeństwa. M. Budyta-Budzyńska, Socjologia narodu i kon) iktów etnicznych, Warszawa 2010, 
s. 158-159. 
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wietnamskiej na ziemie czeskie przypadają na lata 50. tegoż stulecia. Wówczas 
to, na podstawie zawartych umów: o nawiązaniu stosunków dyplomatycznych 
z 1954 r., o współpracy kulturalnej z 1957 r. i o współpracy naukowo-technicznej 
z 1956 r., zaczęli do Czechosłowacji przybywać Wietnamczycy: studenci, dzieci 
wietnamskie3 (sieroty oraz dzieci z dotkniętych wojną4 rodzin funkcjonariuszy), 
uczniowie, praktykanci i pracownicy5. Początkowo ich liczba nie była znacząca. 
Intensy& kacja współpracy między państwami skutkowała jednak m.in. zwiększe-
niem napływu Wietnamczyków do ówczesnej Czechosłowacji6. Od lat 70. XX w. 
można już mówić o jego masowym charakterze, a sprzyjały mu problemy, z jakimi 
borykało się socjalistyczne państwo wietnamskie7. W latach 1979-1985 odnoto-
wano apogeum wietnamskiej imigracji8. W rezultacie liczbę obywateli Wietnamu 
przebywających w latach 80. XX w. w czechosłowackim państwie socjalistycznym 
szacuje się na ok. 30-35 tys., w znacznej mierze „gościnnych robotników”9 i był to 
również czas, kiedy społeczeństwo czechosłowackie zaczęło zdawać sobie sprawę 
z ich obecności10. Ówczesną imigrację określić można jako w pełni kontrolowa-
ną przez państwo – zarówno wietnamskie, jak i czechosłowackie – a przybysze 
musieli dostosować się do restrykcyjnych i precyzyjnie określonych przez kraj 
macierzysty wymogów pobytu, skutkujących m.in. ich daleko posuniętą izolacją 
od społeczeństwa czechosłowackiego. W zamierzeniu, co istotne, nie była to imi-
gracja „na stałe”, lecz przybysze nastawieni byli na powrót do ojczyzny11.

Przełom nastąpił w 1989 r. wraz z aksamitną rewolucją. Od tego momentu 
notuje się ograniczenie imigracji, co spowodowane było po części zmianami po-
litycznymi, hamującymi bardzo dobrze rozwijającą się dotychczas współpracę 
między Pragą i Hanoi, po części zaś gospodarczymi, w wyniku których nie było 
zapotrzebowania na wietnamskich pracowników. Efektem wspomnianych zmian 
był również powrót części społeczności wietnamskiej do ojczyzny. W rezultacie 

3 Tra& ły przede wszystkim do czeskich domów dziecka, a po kilku latach, na żądanie stro-
ny wietnamskiej, wróciły do ojczyzny. Niewielu umożliwiono pozostanie w Czechosłowacji. 
J. Kocourek, Vietnamci v ČR, [w:] Menšinová problematika v ČR: komunitní život a reprezen-
tace kolektivních zájmů (Slováci, Ukrajinici, Vietnamci a Romové), Y. Leontiyeva (red.), Praha 
2006, s. 46.

4 Chodzi o kon{ ikt z Francją.
5 J. Kocourek, Vietnamci v ČR…, s. 46. 
6 Zob. szerzej: J. Ičo, Východiska, podmínky a historie příchodu Vietnamců do ČR (ČSR), [w:] 

Současná problemtika východoasijských menšin v České republice, I. Barešová (red.), Olomouc 
2010, s. 9-15; I. Vasiljev, Jazyková situace veitnamské kounity v České republice, [w:] Současná 
problemtika…, s. 21-23.

7 Problemy te nasiliły się zwłaszcza w czasie wojny wietnamskiej. J. Ičo, op.cit., s. 13. 
8 J. Kocourek, Vietnamci v ČR…, s. 47.
9 Ibidem, s. 48.
10 I. Vasiljev, op.cit., s. 23.
11 Zob. szerzej: S. Brouček, Aktuální problémy adaptace vietnamského etnika v ČR, Praha 2003, 

s. 17-19; J. Kocourek, Vietnamci v ČR…, s. 48-49.
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nastąpił zdecydowany spadek liczby Wietnamczyków na ziemiach czeskich, któ-
rych ówczesną liczbę trudno jednak dziś określić12.

Regres nie trwał jednak długo. W latach 90. ubiegłego stulecia zanotowano 
bowiem w Republice Czeskiej zjawisko imigracji wietnamskiej w celu łączenia 
rodzin, imigrację osób, które już wcześniej zaliczyły pobyt w Czechosłowacji13, 
jak również imigrację wietnamską z innych krajów europejskich, w szczególno-
ści z Niemiec14. Ponadto zaczęły się wówczas rodzić w Czechach wietnamskie 
dzieci, czym stworzono de facto warunki dla pojawienia się tzw. drugiej generacji 
imigrantów, w przeciwieństwie do swych rodziców, doskonale posługujących się 
językiem czeskim. Zwiększał się również procent dzieci wietnamskiej narodowo-
ści uczęszczających do przedszkoli i szkół15. W późniejszym czasie nadal jednym 
z głównych powodów wyjazdów Wietnamczyków do Republiki Czeskiej było 
łączenie rodzin, nasiliła się również liczba imigrantów zarobkowych, zwłaszcza 
w latach 2000-2008, kiedy w Republice Czeskiej notowano wysoką koniunkturę 
gospodarczą. Poprawa własnej sytuacji ekonomicznej stanowi bowiem wciąż jed-
ną z najważniejszych przyczyn decyzji o wyjeździe do Czech. Wzrosła ponadto 
liczba Wietnamczyków tu studiujących, choć są to już osoby same & nansujące 
swoją edukację wyższą16.

Według o& cjalnych danych statystycznych tuż po rozpadzie państwa czecho-
słowackiego liczba obywateli Wietnamu z długoterminową wizą legalnie przeby-
wających w Republice Czeskiej oscylowała w granicach 9 tys. Obecnie jest to już 
ok. 60 tys. Największy wzrost zanotowano w latach 1994-1995 oraz 2006-2007. 
Jest to więc progres bardzo widoczny, a warto przy tym zauważyć, iż w omawia-
nym okresie nastąpiły również „lata kryzysowe”, w których Wietnamczycy wyjeż-
dżali z Czech17. Należy równocześnie podkreślić, że liczba imigrantów wietnam-
skich faktycznie przebywających na terenie naszego południowego sąsiada jest 
wyższa i trudno ją jednoznacznie określić, zwłaszcza, że część z nich nieustannie 
się przemieszcza, w tym do innych państw Unii Europejskiej18.

Według o& cjalnych statystyk Wietnamczycy najczęściej zamieszkują tereny 
przygraniczne Czech – kraj karlowarski i ustecki, jak również Pragę, oraz kra-
je środkowoczeski, pilzneński, południowomorawski oraz morawsko-śląski. Nie 

12 I. Vasiljev, op.cit., s. 24.
13 T. Freidingerová, Vietnamci v Česku a ve svĕtĕ: migrační a adaptační tendence, Praha 2014, 

s. 80.
14 Podobnie jak w przypadku Czechosłowacji Wietnamczycy przybywali w ramach współpracy 

również do NRD, skąd wraz ze zmianą sytuacji politycznej wyjeżdżali. Część zdecydowała się 
na imigrację do Republiki Czeskiej. J. Kocourek, Vietnamci v ČR…, s. 52.

15 I. Vasiljev, op.cit., s. 25.
16 T. Freidingerová, op.cit., s. 80.
17 Ibidem, s. 81.
18 M. Nožina, F. Kraus, Bossové, vojáci a zrnka rýže. Vietnamské kriminální sítĕ v ČR a jejich 

mezinárodní dimenze, Praha 2012, s. 132.
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należą do rzadkości jednak przypadki zameldowania obywateli wietnamskich 
w jednym miejscu, a przebywania w zupełnie innym19.

Czynniki skłaniające Wietnamczyków do imigracji do Republiki Czeskiej 
można podzielić na czysto ekonomiczne, związane z zabezpieczeniem „lepszej 
przyszłości” dla swoich dzieci, niemające charakteru jedynie & nansowego, ale 
związane np. ze zdobyciem wykształcenia oraz naśladowanie krewnych lub znajo-
mych, którym się w Czechach powiodło. Na decyzję o imigracji wpływ ma zarów-
no sytuacja społeczno-gospodarcza w Wietnamie (ubóstwo, brak pracy, system 
polityczny, itd.), jak i tradycje imigracyjne do Czech, tak Wietnamczyków jako 
grupy etnicznej, jak i w kontekście jednostkowym. Imigracja ta ma – jak wyżej 
wskazano – już długą historię: tu bardzo często imigrowali w przeszłości krewni 
czy znajomi. Istotne jest, że ze względów ekonomicznych wciąż jej sprzyjają za-
równo Hanoi, jak i Praga20.

Obecnie Wietnamczycy są trzecią najliczniejszą, po Ukraińcach i Słowakach, 
grupą imigrantów w Republice Czeskiej i drugą jeśli wziąć pod uwagę jedynie 
kraje spoza Unii Europejskiej. Stanowią kilkanaście procent obcokrajowców 
w państwie czeskim. Tym co wyróżnia ich na tle innych imigrantów to niewątpli-
wie struktura demogra& czna, którą – ze względu na duży odsetek kobiet i dzieci 
– określa się jako bardzo progresywną. Na początku XXI w. 78% przebywających 
w Republice Czeskiej Wietnamczyków miało od 15 do 64 lat, w tym 40% sytu-
owało się w przedziale wiekowym 30-44 lat. Nieco ponad 20% stanowiły dzieci 
do 14 roku życia, a zaledwie 1% osoby powyżej 65 lat21. Spośród cudzoziemców 
przebywających na terenie Czech najdłużej są obecni właśnie Wietnamczycy. 
W przeciwieństwie do innych stosunkowo licznych grup imigrantów, żyją tu 
w większości ze swoimi partnerami/małżonkami i dziećmi, a często także dalszy-
mi krewnymi22.

W latach 90. XX w. w aktywności ekonomicznej omawianej grupy zdecydowa-
nie dominował handel. Początkowo zagospodarowali oni pewną specy& czną niszę 
na rynku, oferując, głównie „na straganach”, tanie wyroby, przede wszystkim prze-
mysłu tekstylnego i elektronicznego, których podaż była wówczas niewystarcza-
jąca w stosunku do popytu. W rejonach przy samej granicy oferowany przez nich 
asortyment był dużo bardziej różnorodny. W przypadku wielu Wietnamczyków 

19 Ibidem, s. 132.
20 J. Kocourek, Podmínĕnosti současné migrace Vietnamců do Česka, [w:] Nelegální ekonomické 

aktyvity migrantů (Česko v evropském kontextu), D. Drbohlav (red.), Praha 2008, s. 244-245.
21 A. Souralová, Vzdĕlané dítĕ jako uspĕšné naplnĕní migračního a rodičovského projektu? Viet-

namské matky, jejich dĕti a vzdĕlanostní aspirace, „Sociální Studia” 2014, č. 2, s. 78-79.
22 Dla porównania np. Ukraińcy często mieszkają tu z partnerem lecz dzieci pozostają w ojczyź-

nie, Mołdawianie zaś są na ogół sami, pozostawiając rodzinę w kraju. Cizinci v ČR: Vietnamci 
se u nas zakořenili, https://www.czso.cz/csu/czso/cizinci_v_cr_vietnamci_u_nas_zakoreni-
li20120214 (22 X 2016).
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było to naturalną kontynuacją aktywności ekonomicznej prowadzonej – wów-
czas na mniejszą skalę – jako dodatkowe źródło dochodu jeszcze w okresie przed 
rokiem 1989. Z czasem nastąpiło u części z nich wzbogacenie oferowanego asor-
tymentu o artykuły spożywcze i przejście do handlu wielkopowierzchniowego, 
jednak nadal dominującym źródłem utrzymania – praktycznie aż do połowy 
pierwszej dekady XXI w. – pozostawała własna działalność handlowa. Również 
obecnie stanowi ona podstawę dochodów większości społeczności wietnamskiej, 
jednak obserwować można coraz większą dywersy& kację. Wraz z koniunkturą 
ekonomiczną na czeskim rynku pracy pojawili się w większej liczbie wietnamscy 
pracownicy, zatrudniani, przede wszystkim jako niewykwali& kowani robotnicy, 
w różnego rodzaju i różnej wielkości przedsiębiorstwach i & rmach niewietnam-
skich, rozwija się sektor oferujący usługi wewnątrz społeczności wietnamskiej, 
jak również usługi skierowane do społeczeństwa większościowego, takie jak 
m.in. wietnamskie bary i restauracje, biura podróży oferujące usługi turystycz-
ne Wietnamczykom, zaś Czechom wycieczki do Wietnamu. Od kilku lat notuje 
się również profesjonalizację usług skierowanych do mniejszości wietnamskiej, 
w których wykorzystuje się reklamy, billboardy, public relations, itp. W ramach 
społeczności wietnamskiej pojawiła się ponadto grupa osób oferująca swoim kra-
janom usługi związane z rozwiązywaniem problemów z adaptacją i funkcjonowa-
niem w Republice Czeskiej23. Polegają one przede wszystkim na informowaniu, 
np. o warunkach prowadzenia własnej działalności w Czechach, pośredniczeniu, 
np. przy załatwianiu spraw urzędowych czy wyszukiwaniu mieszkania i tłuma-
czeniu, m.in. podczas wizyty u lekarza, w szkole, do której uczęszcza dziecko, itd. 
Tego typu działalnością zajmują się zarówno & rmy, jak i pojedyncze osoby. Zapo-
trzebowanie na ich działalność wynika nie tylko z bariery językowej, ale również 
różnic kulturowych24 oraz nieprzygotowania większości imigrantów z Wietnamu 
do czeskich warunków społeczno-kulturowych. Bardzo niewielki odsetek stano-
wią wśród Wietnamczyków lekarze, nauczyciele, naukowcy, technicy, itp.25.

Wydaje się jednak, że mimo zmian w  strukturze zatrudnienia oraz coraz 
lepszego poziomu wykształcenia urodzonych i/lub wychowanych w Czechach 
młodych Wietnamczyków, w  kolejnych latach nadal dominującym źródłem 
utrzymania będzie w  przypadku opisywanej grupy mniejszościowej drobna 
przedsiębiorczość, przede wszystkim handel. Wietnamczyków cechuje bowiem 
niski poziom mobilności na rynku pracy, spowodowany w dużej mierze niedo-
statecznymi kompetencjami językowymi i niskimi kwali& kacjami zawodowymi, 
przy równoczesnej ponadstandardowej mobilności przestrzennej i braku emo-
cjonalnego stosunku do miejsca zamieszkania. W rezultacie, w przypadku kiedy 

23 T. Freidingerová, op.cit., s. 106.
24 M. Nožina, F. Kraus, op.cit., s. 134.
25 Ibidem, s. 137. 
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z jakichś przyczyn nie notują zysków bez problemu przenoszą się do innego mia-
sta lub regionu, gdzie są szanse na lepszy zarobek26.

Jak wskazuje Stanislav Brouček, & lozo& a aktywności ekonomicznej Wiet-
namczyków w Republice Czeskiej sprowadza się do trzech podstawowych zasad: 
utrzymać rodzinę na dobrym poziomie, & nansowo zabezpieczyć swoje dzieci i za-
troszczyć się o rodziców, którzy są w Wietnamie27.

Wewnętrzny podział i hierarchia Wietnamczyków 
w Republice Czeskiej

Analizując sytuację mniejszości wietnamskiej w Republice Czeskiej warto pod-
kreślić, iż nie jest to grupa jednorodna. Tereza Freidingerová jako najważniejsze 
mechanizmy wewnętrznego zróżnicowania społeczności wietnamskiej wyróżnia:

a) rodzinę i stosunki rodzinne. Wietnamczycy są nacją, dla której rodzina 
ma bardzo istotne znaczenie i jest jedną z najważniejszych wartości oraz 
– co również istotne – większość z nich posiada w Czechach krewnych, 
z którymi utrzymuje regularne kontakty. Normą jest także, iż w momencie 
przybycia krewnego na ziemie czeskie okazywana jest pomoc, nie tylko 
w postaci zapewnienia w pierwszym okresie pobytu zakwaterowania czy 
utrzymania, ale także w ekonomicznym usamodzielnieniu się (na ogół 
poprzez założenie własnej działalności gospodarczej). Zdarza się, że prze-
kazywany jest mu sklep/biznes, a dotychczasowy właściciel przenosi się 
w inny rejon Republiki Czeskiej, aby tam rozpocząć działalność. Wiet-
namczycy – co jednak warto zauważyć – mimo dużego znaczenia jakie 
przywiązują do rodziny nie uzależniają miejsca swego pobytu od obecno-
ści tam krewnych. Część z nich decyduje się jednak mieszkać wspólnie, co 
niewątpliwie obniża koszty utrzymania;

b) region pochodzenia (w Wietnamie). Widoczna jest tendencja do stowarzy-
szania się w oparciu właśnie o to kryterium, choć istnieją organizacje, takie 
jak Związek Wietnamczyków, w których kryterium to nie gra żadnej roli;

c) status ekonomiczny i posiadane wykształcenie. Podziały w tym względzie 
nasiliły się szczególnie po kryzysie, jaki nastąpił pod koniec pierwszej de-
kady XXI w.;

d) kontekst społeczny, ekonomiczny i polityczny czasu przyjazdu na ziemie 
czeskie, czyli przynależności do imigracyjnej kohorty, a więc grupy ludzi, 

26 T. Freidingerová, op.cit., s. 109-110.
27 S. Brouček, op.cit., s. 20. Według badań Czeskiego Urzędu Statystycznego z 2012 r., Wiet-

namczycy – obok Ukraińców i Mołdawian – największą część swoich zarobków (ok. 15%) 
przesyłali do rodziny w ojczyźnie. Cizinci v ČR…
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którzy przybyli tu w tym samym czasie. Jest to czynnik mający różnoraki 
wpływ, a jednym z najbardziej widocznych obszarów, w jakich się prze-
jawia, jest stopień spójności społeczności wietnamskiej. Wskazuje się, że 
w przypadku osób, które przyjechały jeszcze w okresie socjalistycznego 
państwa czechosłowackiego widoczne są silne więzy, porównywalne nawet 
do rodzinnych. Z kolei najmniej zintegrowane są osoby, które imigrowały 
do Republiki Czeskiej począwszy od końca lat 90. ubiegłego wieku;

e) przynależność do generacji imigrantów, czyli innymi słowy, w jakim wieku 
dana osoba przybyła do Republiki Czeskiej, ewentualnie czy się już tutaj 
urodziła. Wyróżnia się osoby przybyłe jako dorośli (pierwsza generacja), 
jako dzieci w wieku 6-12 lat (generacja jeden i pół) oraz w wieku poniżej 
5 lat lub tu urodzonych (druga generacja). Ma to bardzo duże znaczenie dla 
możliwości opanowania języka czeskiego, rozwoju relacji z czeską większo-
ścią oraz stosunku do kraju pochodzenia, wietnamskiej kultury i tradycji28.

Zdaniem wspomnianej Terezy Freidingerovej czynniki te wpłynęły nie tylko 
na wytworzenie się podziałów wewnątrz mniejszości wietnamskiej, lecz również 
na wzajemne relacje między poszczególnymi grupami. Cytowana autorka propo-
nuje ich następującą typologię:

a) zasiedziali – zalicza się do nich zarówno Wietnamczyków przybyłych na 
ziemie czeskie jeszcze przed 1989 r., jak i przybyłych w latach 90. ubiegłego 
stulecia;

b) potomkowie wietnamskich imigrantów – którzy bądź się w Czechach uro-
dzili (druga generacja imigrantów), bądź przybyli tu jako dzieci (generacja 
jeden i pół);

c) nowoprzybyli dorośli imigranci – którzy przybywali tu z Wietnamu jako 
imigranci zarobkowi począwszy od początku XXI stulecia aż po współcze-
sność, jak również dorośli krewni zasiedziałych29.

Podział wewnętrzny Wietnamczyków można jednak rozpatrywać także w po-
wiązaniu z hierarchią społeczną panującą w tej grupie etnicznej. Na jej szczycie 
znajdują się zasiedziali, posiadający w lokalnej społeczności szczególną pozycję, 
osoby wpływowe i szanowane. Na ogół cechuje je silna kondycja ekonomiczna 
oraz polityczne wpływy. Dysponują pewnymi elementami patriarchalnej ochrony, 
pomagają w rozwiązywaniu sporów w społeczności wietnamskiej. Drugą grupą 
są samodzielni handlarze i przedsiębiorcy, których można określić jako klasę śred-
nią społeczności wietnamskiej w Republice Czeskiej. Prowadzą własne sklepy lub 
& rmy i zatrudniają Czechów jako sprzedawców, nianie, ochroniarzy itp. Ich dzieci 
lub wnukowie uczą się w czeskich szkołach. Ze względu na swój niezależny sta-
tus stają się często punktem zaczepienia dla kolejnych imigrantów z Wietnamu, 

28 Zob. szerzej: T. Freidingerová, op.cit., s. 90-93.
29 Ibidem, s. 94-106.
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częstokroć rekrutujących się z ich rodziny. Najniższą warstwą w hierarchii spo-
łeczności wietnamskiej są osoby należące do najmłodszej fali imigrantów. Słabo 
zakorzenieni w Republice Czeskiej, przede wszystkim pracujący na targowiskach 
jako sprzedawcy, jako personel w restauracjach azjatyckich, w manufakturach, 
jako robotnicy, na budowach, itp.30.

Wybrane aspekty funkcjonowania Wietnamczyków 
w Republice Czeskiej

Rola wietnamskich targowisk. Targowisko wietnamskie jest w życiu Wietnam-
czyków nie tylko miejscem pracy, lecz pełni również ważną społecznie rolę, sta-
jąc się odrębnym „azjatyckim” światem, w którym obowiązują specy& czne prawa 
i kształtują się specy& czne relacje. Tutaj mają swoją siedzibę agencje pośrednictwa 
dla wietnamskich imigrantów, wietnamskie restauracje, wietnamskie dyskoteki, 
wypożyczalnie wietnamskich & lmów, można nabyć książki i inne wydawnictwa 
w języku wietnamskim, a nawet są tu oferowane Wietnamczykom usługi medycz-
ne. Najbardziej znanym jest targowisko Sapa w Pradze-Libuši. Targowisko jest nie 
tylko miejscem, w którym Wietnamczycy spędzają większość czasu pracując, lecz 
również miejscem, w którym przynajmniej część swojego „wolnego” czasu spę-
dzają ich dzieci. Jak wskazują Miroslav Nožina i Filip Kraus „wielkie wietnamskie 
targowiska są miejscem spotkań, przekazywania informacji i wytworzenia niefor-
malnych kontaktów. Z tego względu miejsca te wyszukują i odwiedzają również ci 
Wietnamczycy, którzy na nich ani nie kupują, ani nie pracują”31.

Tymczasowość. Całkowicie odmienna sytuacja polityczna i  ekonomiczna 
oraz różnice kulturowe pomiędzy Wietnamem i Republiką Czeską sprawiają, 
iż większość Wietnamczyków bardzo długo traktowała swój pobyt w Czechach 
jako tymczasowy. Badacze omawianej społeczności do dominujących wśród jej 
członków zjawisk jeszcze kilka lat temu zaliczali właśnie kategorię swoistego pro-
wizorium, wpływającą praktycznie na wszystkie obszary życia Wietnamczyków 
– warunki mieszkaniowe, spędzanie wolnego czasu itp., i skutkującą brakiem za-
interesowania integracją ze społeczeństwem większościowym32. Motywem prze-
wodnim była tu wizja szybkiego powrotu do Wietnamu po wzbogaceniu się33. 
Stanowiła ona czynnik w znacznym stopniu wpływający hamująco na integra-
cję Wietnamczyków z czeskim społeczeństwem, gdyż nie byli oni – w związku 

30 Š. Martinková, E. Pechová, Vietnamci v ČR, [w:] Vietnamci, Mongolové a Ukrajinci: pracovní 
migrace, životní podmínky, kulturní specy5 ka, s. 17-18, https://www.clovekvtisni.cz/uploads/
& le/1367397604-metodika_cizinci_web.pdf (22 X 2016).

31 M. Nožina, F. Kraus, op.cit., s. 133-134.
32 S. Brouček, op.cit., s. 7.
33 J. Kocourek, Vietnamci v ČR…, s. 55.
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z planami szybkiego powrotu – ową integracją zainteresowani34. Powrót do Wiet-
namu traktowali – nawet po wielu latach przebywania w Czechach – jako oczy-
wistość i rzeczywiście w wielu przypadkach taka cyrkulacja istniała i istnieje do 
tej pory – na miejsce jednych, którzy po osiągnięciu zysków wracali do ojczy-
zny, przybywali kolejni, częstokroć ich krewni, którzy przejmowali ich & rmy35. 
Jednakże – jak zauważa Jíří Kocourek – „mimo, że strategia Wietnamczyków 
w RCz jawi się na podstawie własnych deklaracji i analiz jako strategia szybkie-
go osiągnięcia ekonomicznego zysku, w rzeczywistości zaczyna mieć charakter 
długotrwałego pobytu na obszarze Republiki Czeskiej”36. W wielu przypadkach 
była i jest ona & kcją. Zmianie tej zdecydowanie sprzyja właśnie wydłużenie czasu 
pobytu w Czechach, przyzwyczajenie, przynajmniej częściowe, do tutejszych wa-
runków, zwłaszcza zaś sprowadzenie/założenie rodziny i narodziny dzieci. Wśród 
imigrantów wietnamskich pojawia się wówczas zainteresowanie budowaniem re-
lacji społecznych z Czechami, a więc i integracją społeczną, a ich strategia, jeśli 
chodzi o pobyt w Republice Czeskiej, zaczyna nabierać „długookresowego i bar-
dziej intensywnego charakteru”37. Na trend traktowania przez coraz większą licz-
bę Wietnamczyków swojego pobytu w Czechach już nie jako owego prowizorium 
wskazują prowadzone wśród nich w ostatnich latach badania. I tak np. podczas 
przeprowadzonych w 2015 r. na grupie Ukraińców, Rosjan i Wietnamczyków to 
ci ostatni byli w największym stopniu zainteresowani trwałym zamieszkaniem 
w Czechach. Tak odpowiedziało 76% wietnamskich respondentów, a zaledwie 
12% deklarowało chęć powrotu do ojczyzny38.

Organizacje i media wietnamskie. Istotnym elementem funkcjonowania 
społeczności wietnamskiej w Republice Czeskiej są wietnamskie media i organi-
zacje. Pierwsze pojawiły się w drugiej połowie lat 90. ubiegłego stulecia i składała 
się na nie sieć tytułów opisujących życie diaspory wietnamskiej w Czechach, jak 
również wydarzenia w Wietnamie i w świecie oraz zawierających praktyczne po-
rady dotyczące życia w państwie czeskim. Część z nich dystrybuowana była rów-
nież poza granice naszego południowego sąsiada, co wynikało z faktu, iż aktyw-
ność wydawniczą czeskich Wietnamczyków można było określić jako wyjątkową 
w porównaniu z innymi skupiskami tej grupy etnicznej w Europie. Co istotne 
była to działalność w dużym stopniu komercyjna39, gdyż Wietnamczycy jako imi-
granci nie mogli liczyć na wsparcie dla swych wydawnictw. W 2014 r., czyli po 
uznaniu ich za mniejszość narodową, po raz pierwszy udało im się pozyskać takie 

34 Ibidem, s. 57.
35 M. Nožina, F. Kraus, op.cit., s. 137.
36 J. Kocourek, Vietnamci v ČR…, s. 52.
37 Ibidem, s. 57.
38 D. Schebelle, J. Kubát, J. Kotíková, H. Vychová, Průzkum veřejného mínění cizinců z třetích zemí 

o otázkách integrace a jejich náhledů na majoritní společnost a život v ní, Praha 2015, s. 44-45.
39 Š. Martinková, E. Pechová, op.cit., s. 19-20.
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na publikację magazynu „Huong Sen” („Vůnĕ Lotosu”), wydawanego wówczas 
jako darmowa wkładka do dwóch czasopism „Tuần Tin Mới” i „� ế Giới Trẻ”40. 
Pod koniec 2015 r. zakończono wydawanie wietnamskich czasopism. Powodem 
były względy & nansowe, jak również brak zainteresowania ze strony czytelników. 
W tej sytuacji reprezentanci mniejszości wietnamskiej jako zagrożone określają 
również dalsze wydawanie magazynu „Huong Sen”41. Znaczenie „tradycyjnych” 
czasopism drukowanych spada, a jednocześnie wzrasta liczba czytelników odwie-
dzających portale informacyjne czeskich Wietnamczyków, które zastępują w ten 
sposób słowo drukowane42. Popularnością cieszy się wśród społeczności wiet-
namskiej także program VTV, produkowany przez wietnamską telewizję i kiero-
wany do wietnamskiej diaspory w świecie43.

Społeczność wietnamska zrzeszona jest również w licznych organizacjach, 
tak o charakterze komercyjnym, jak i nienastawionych na zysk, o zasięgu lokal-
nym lub ogólnokrajowym. Jako najważniejszą należy wymienić Związek Wiet-
namczyków w Republice Czeskiej, założony w 1999 r. i zrzeszający wietnamskich 
przedsiębiorców, w większości od dawna tu mieszkających i działających. Pełnił 
i wciąż pełni on rolę reprezentanta społeczności wietnamskiej wobec społeczeń-
stwa większościowego i ma swoich przedstawicieli praktycznie w każdym miejscu 
większej koncentracji ludności wietnamskiej w państwie. Związek działa na rzecz 
rozwiązana problemów diaspory wietnamskiej, jak również organizuje akcje kul-
turalne doń skierowane44, nie jest jednak jedyną organizacją skupiającą Wietnam-
czyków w Czechach. Część z nich powstała jeszcze przed jego powołaniem do 
życia (np. Związek Wietnamskich Przedsiębiorców), część zaś już po (Związek 
Wietnamskich Studentów i Młodzieży)45. Warto przy tym zauważyć, iż w ostat-
nich latach następuje dynamiczny wzrost ich liczby, co wskazuje na zwiększoną 
aktywność organizacyjną społeczności wietnamskiej. Równolegle obserwowa-
ną tendencją jest coraz większa różnorodność powstałych organizacji, w tym 
ideo logiczna. Część z nich powstaje i funkcjonuje jako lokalne odziały Związku 
Wietnamczyków w Republice Czeskiej, część jako organizacje odeń niezależne, 
a zdarzają się nawet w jakiejś mierze opozycyjne, tak jak ma to miejsce w przy-
padku stowarzyszenia Van Lang, którego celem jest m.in. propagowanie zasad 

40 Příloha 7: Ministerstvo kultury – Dotační program na podporu rozšiřování a přijímání infor-
mací v jazycích národnostních menšin či v převážné míře v jazycích národnostních menšin nebo 
o národnostních menšinách ve společnosti v roce 2014, s. 8, [w:] Zpráva o situaci národnostních 
menšin v České republice za rok 2014, Praha 2015, https://www.vlada.cz/assets/ppov/rnm/ak-
tuality/zprava_2014_vlada_tisk.pdf (22 X 2016) [dalej: Zpráva o situaci… 2014].

41 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2015, Praha 2016, s. 186 [dalej: 
Zpráva o situaci… 2015].

42 Příloha 11: Re) exe národnostních menšin, s. 11, [w:] Zpráva o situaci… 2014, s. 166.
43 Š. Martinková, E. Pechová, op.cit., s.20.
44 Ibidem, s. 20.
45 Ibidem, s. 21.
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społeczeństwa obywatelskiego46. W tendencję tę wpisuje się również wzrost liczby 
osób stowarzyszonych. Część wietnamskich organizacji liczy ponad tysiąc człon-
ków, a zdarzają się i takie liczące kilkanaście tysięcy47.

Świadczy to o demokratyzacji życia organizacyjnego społeczności wietnam-
skiej w Republice Czeskiej. Wskazuje się ponadto, że na zdynamizowanie procesu 
stowarzyszania się Wietnamczyków w Czechach niebagatelny wpływ miało zy-
skanie przez nich statusu mniejszości narodowej. Zdaniem Hun Uyen Phama re-
prezentującego mniejszość wietnamską w Radzie Rządu ds. Mniejszości, powsta-
jące organizacje sprzyjają wzajemnej komunikacji między Wietnamczykami48.

Rola ambasady w Pradze i wpływ państwa wietnamskiego. Przed 1989 r. ży-
cie Wietnamczyków w Czechosłowacji podlegało w bardzo dużej mierze władzom 
w Wietnamie. Sytuacja zmieniła się po aksamitnej rewolucji, niemniej zmiana ta 
nie oznacza całkowitej utraty wpływów władz w Hanoi na sytuację diaspory wiet-
namskiej w Czechach. Część wspomnianych wyżej periodyków wietnamskich 
przygotowywana była w Wietnamie, popularny jest również kanał wietnamski 
dla krajanów poza granicami, wreszcie ambasada wietnamska w Pradze stale zaj-
muje niezwykle istotne miejsce w życiu społeczności wietnamskiej w Czechach49. 
W opinii niektórych jej przedstawicieli ambasada wciąż zachowuje swoje wpływy 
w części z wietnamskich organizacji, w tym przede wszystkim w Związku Wiet-
namczyków w Republice Czeskiej i jego oddziałach oraz koordynuje ich działal-
ność, poprzez ich aktywność realizując politykę rządu w Hanoi wobec diaspory 
oraz jego interesy50. Jak wskazują cytowani reprezentanci, w tym też kontekście 
należy interpretować starania ambasady o obsadzanie „swoimi” działaczami sta-
nowisk przypadających mniejszości wietnamskiej w różnego rodzaju gremiach 
zajmujących się problematyką mniejszościową, jak również powstawanie organi-
zacji funkcjonujących niezależnie od Związku i ambasady wietnamskiej, a więc 
de facto starających się działać niezależnie od władz w Hanoi, a nawet działają-
cych wbrew ich interesom, jak wspomniana już Van Lang. Podziały organiza-
cyjne stanowią więc w dużej mierze odzwierciedlenie podziałów ideologicznych 
wśród Wietnamczyków, które z kolei negatywnie wpływają na wzajemne relacje 
w społeczności wietnamskiej. Sytuacja ta jest z jednej strony wynikiem polity-
ki władz wietnamskich, z drugiej jednak żywego wciąż zainteresowania sytuacją 
w Wietnamie ze strony czeskich Wietnamczyków. Zainteresowanie to wpływa 
stymulująco na tworzenie podziałów ideologicznych na zwolenników polityki 
prowadzonej przez wietnamską partię komunistyczną oraz na jej przeciwników51.

46 Zpráva o situaci… 2015, s. 186.
47 Ibidem, s. 186.
48 Zpráva o situaci… 2014, s. 165, 184-186.
49 Š. Martinková, E. Pechová, op.cit., s. 20.
50 Zpráva o situaci… 2015, s. 186.
51 Ibidem.
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Wzajemne stereotypy, zmiana wizerunku Wietnamczyków. Relacje mię-
dzy Wietnamczykami a społeczeństwem większościowym obarczone są liczny-
mi uprzedzeniami i stereotypami, negatywnie wpływającymi na ich rozwój. Jak 
wskazują Šárka Martinková i Eva Pechová charakteryzuje je funkcjonowanie me-
dialnego wizerunku Wietnamczyków jako przestępców, zwłaszcza w kontekście 
przestępczości gospodarczej, niski prestiż wietnamskiego przedsiębiorcy w spo-
łeczeństwie większościowym oraz brak zaufania Wietnamczyków do instytucji 
większościowych, połączone ze strategią niezwracania na siebie uwagi i nie mó-
wienia o swoich problemach52. Należy jednak podkreślić, iż stosunek Czechów do 
Wietnamczyków uległ na przestrzeni lat pewnej korekcie i nie jest już dziś jedno-
znacznie negatywny, tak jak to miało miejsce w przeszłości53. Niekorzystne ste-
reotypy cechuje jednakże wciąż duża żywotność, czego przykładem są m.in. wy-
powiedzi czołowych polityków54.

Integracja Wietnamczyków w Czechach. O integracji Wietnamczyków ze 
społeczeństwem większościowym można z pewnością mówić w przypadku jed-
nostek, zwłaszcza zaś tych osób, które pozostają w związkach rodzinnych z Cze-
chami lub pracują w & rmach czy przedsiębiorstwach czeskich lub zagranicznych. 
Rekrutują się przede wszystkim z osób „zakorzenionych”55. Tworzą oni pewną 
odrębną i specy& czną grupę w ramach całej społeczności wietnamskiej. Niemniej 
również w przypadku tej społeczności jako całości można wskazać na zjawiska, 
których zaistnienie z jednej strony świadczy o postępującym procesie integracji 
ze społeczeństwem większościowym, z drugiej proces ten stymulują, nadając mu 
intensywności i dynamiki. W niniejszym artykule omówiono te stanowiące nie-
jako symbol owej integracji społecznej czeskich Wietnamczyków i równocześnie 
decydujące o integracyjnym potencjale omawianej grupy etnicznej.

Za taki należy uznać – zgodnie zresztą z opiniami badaczy problematyki wiet-
namskiej w Republice Czeskiej – procesy integracyjne zachodzące wśród drugiej 
generacji Wietnamczyków. Jak już wspomniano należą do niej osoby bądź uro-
dzone już w Czechach bądź też przybyłe tu we wczesnym dzieciństwie. Ukoń-
czyły czeskie szkoły, niejednokrotnie, przede wszystkim z powodu całkowitego 
zaangażowania rodziców w pracę, zajmowały się nimi czeskie opiekunki, mają 
czeskich znajomych, z którymi utrzymują bliskie kontakty. W przeciwieństwie 

52 Š. Martinková, E. Pechová, op.cit., s. 22.
53 O ewolucji stosunku Czechów do Wietnamczyków zob. szerzej: O. Klípa, Vietnamci a Romo-

vé, hodní a zlí vetřelci [21 V 2014], http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/ondrej-klipa-viet-
namci-a-romove-hodni-a-zli-vetrelci (22 X 2016).

54 Np. w 2015 r. minister & nansów Andrej Babiš wygłosił w niższej izbie czeskiego parlamentu 
opinię, że Wietnamczycy „jak wiadomo, podatków nie płacą”. M. Čanek, Vietnamci a selhává-
ní české demokracie [9 IV 2016], http://migraceonline.cz/cz/e-knihovna/vietnamci-a-selhava-
ni-ceske-demokracie (12 VI 2016). 

55 Š. Martinková, E. Pechová, op.cit., s. 22.
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do swych wietnamskich rodziców cechuje je więc bardzo dobra znajomość języka 
czeskiego, niejednokrotnie lepsza niż wietnamskiego, jak również czeskiej kultu-
ry, tradycji, zwyczajów. Wietnamskie są dla nich niejednokrotnie obce i nieznane. 
Osoby te używają wobec siebie określenia banany, obrazującego właśnie proces 
integracji: mają bowiem „żółtą skórę lecz w środku są biali”. Brak u nich poczucia 
tymczasowości pobytu w Czechach, które traktują jako swą ojczyznę56.

Czynnikiem stymulującym proces integracji drugiej generacji wietnamskich 
imigrantów jest edukacja. Na początku XXI w. wietnamskie dzieci stanowi-
ły w czeskich szkołach blisko 30% cudzoziemskich uczniów i zjawisko to było 
określane mianem fenomenu czeskiego szkolnictwa57. Jego zaistnienie w czeskich 
warunkach wynika z dużej wagi, jaką przywiązują na ogół wietnamscy rodzice 
do wykształcenia dzieci i w związku z tym gotowi są ponosić znaczne nakłady & -
nansowe na ich edukację58. Motywacji rodziców dorównuje motywacja ich dzieci, 
które chcą osiągnąć więcej niż ich rodzice i poprzez wykształcenie mieć dostęp 
do szerszego spektrum zawodów, w tym także tych najbardziej prestiżowych. 
Znaczenie mają tu również uwarunkowania kulturowe, na czele z szacunkiem do 
nauki i wykształcenia, jak również szacunkiem do rodziców i nauczycieli pro-
pagowanym w wietnamskiej, a szerzej dalekowschodniej kulturze. W rezultacie 
wietnamscy uczniowie są postrzegani bardzo pozytywnie w czeskich szkołach, 
jako ambitni i odnoszący sukcesy. Szybko opanowują również język czeski, któ-
rym niejednokrotnie posługują się lepiej niż wietnamskim. Stali się symbolem 
integracji społeczności wietnamskiej, która dzięki nim przez znaczną część spo-
łeczeństwa i czeskich polityków zaczęła być, mimo wielu problemów, postrze-
gana jako najlepiej integrująca się spośród grup imigranckich59. Wietnamczycy 
wykorzystują zresztą sukcesy swoich najmłodszych krajan w celu kształtowa-
nia image swojej grupy, a najbardziej spektakularne przykłady na tym obszarze 
nagłaśniają. Edukacja w czeskich szkołach jest ponadto nie tylko czynnikiem 
sprzyjającym integracji młodych Wietnamczyków, ale również ich asymilacji. 
Nabywają nie tylko kompetencji językowych, ale przejmują także wzory czeskich 
zachowań, w tym negatywnych, jak choćby spędzanie długich godzin na grach 
komputerowych60.

W latach 1993-2011 notowano niewielkie zainteresowanie Wietnamczyków 
uzyskaniem czeskiego obywatelstwa – otrzymało je wówczas jedynie 979 spośród 

56 M. Nožina, F. Kraus, op.cit., s. 133.
57 Warto przy tym podkreślić, iż edukacja należy do czynników o największym znaczeniu dla 

sukcesu procesu integracji dzieci imigrantów. A. Piekut, Wielość wymiarów – zatem jaka inte-
gracja? Przegląd tematyki i metod badań integracyjnych, [w:] Problemy integracji imigrantów…, 
s. 235-238. 

58 O. Klípa, Vietnamci a Romové…
59 I. Vasiljev, op. cit., s. 27.
60 T. Freidingerová, op.cit., s. 79. 
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nich61. Złożyło się na to szereg czynników, lecz do najbardziej istotnych zaliczyć 
można z pewnością obowiązująca ustawę o obywatelstwie. W roku 2014 w Repu-
blice Czeskiej weszła w życie nowa ustawa o obywatelstwie, liberalizująca kwestie 
związane z posiadaniem podwójnego obywatelstwa i uzyskaniem prawa do sta-
łego pobytu62. Duży odsetek wśród Wietnamczyków osób z długotrwałym poby-
tem, coraz chętniej deklarowana chęć pozostania w Czechach, jak również otwar-
te zainteresowanie części z Wietnamczyków – zwłaszcza tworzących klasę średnią 
wietnamskiej społeczności – uzyskaniem czeskiego obywatelstwa63, może w tej 
sytuacji spowodować wzrost liczby wietnamskich imigrantów, którzy nabędą cze-
skie paszporty. Stanie się to również jednym z symboli integracji Wietnamczyków 
ze społeczeństwem większościowym.

Kolejnym ze spektakularnych symboli procesów integracyjnych dotyczących 
społeczności wietnamskiej w Czechach jest kwestia uznania Wietnamczyków za 
mniejszość narodową. Ze względu na tematykę, jak i ograniczony rozmiar ni-
niejszego artykułu, pominięta zostanie analiza czynników, które zadecydowały 
o tym, iż mogą oni obecnie korzystać z praw przysługujących mniejszościom na-
rodowym w Republice Czeskiej. Należy jednak zasygnalizować, iż przyczyniły 
się do tego rozwiązania prawne obowiązujące u naszych południowych sąsiadów, 
w tym m.in. brak ustawowo wyszczególnionych mniejszości, jak również okre-
ślenia dokładnego czasu obecności danej grupy etnicznej na ziemiach czeskich, 
koniecznego do takiego uznania64. Za mniejszość narodową zgodnie z ustawą 
z 2001 r. uznaje się wspólnotę obywateli Republiki Czeskiej

żyjących na terenie obecnej Republiki Czeskiej, która odróżnia się od pozosta-
łych obywateli zasadniczo wspólnym pochodzeniem etnicznym, językiem, kultu-
rą i tradycjami, tworzy liczniejszą mniejszość obywateli i jednocześnie przejawia 
wolę bycia uważaną za mniejszość narodową w celu wspólnego wysiłku na rzecz 
zachowania i rozwoju własnej tożsamości języka, kultury i jednocześnie w celu 
wyrażenia i ochrony interesów swej wspólnoty, którą historycznie wytworzyła65.

61 J. Bernard, R. Mikešová, Sociální integrace imigrantů na rozhraní mezi dočasnou migrací a trva-
lým usazením, „Sociologický Časopis/Czech Sociological Review” 2014, vol. 50, no. 4, s. 528.

62 Zob. szerzej: E. Szyszlak, Polityka etniczna Czech, [w:] Polityka etniczna współczesnych państw 
Europy Środkowo-Wschodniej, H. Chałupczak, R. Zenderowski, W. Baluk (red.), Lublin 2015; 
P. Čižinský, Nový zákon o získávání českého státního občanství: hlavní změny [27 IX 2013], 
http://migraceonline.cz/cz/e-knihovna/novy-zakon-o-ziskavani-ceskeho-statniho-obcanstvi-
 -bezplatne-poradenstvi-v-poradne-pro-obcanstvi (22 X 2016). 

63 M. Nožina, F. Kraus, op.cit., s. 140.
64 Zob. szerzej: O. Klípa, Protection of the rights of national miniorities in the Czech Republic as a pre-

vention of ethnic con) ict? ' e case of the Vietnamese, „Wschodnioznawstwo” 2015, s. 210  -216. 
65 Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých záko-

nů, http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&nr=273~2F2001~20Sb.&rpp=15%23-
seznam (22 X 2016).

Wietnamczycy w Republice Czeskiej



178

Wietnamczycy podjęli, początkowo bezowocne, starania o uznanie ich za 
mniejszość narodową, a  szczególnie aktywnie działał na tym obszarze Zwią-
zek Wietnamczyków w Republice Czeskiej. Jako argumenty przemawiające na 
ich niekorzyść przytaczano przede wszystkim zainteresowanie uznaniem ich za 
mniejszość jedynie przez część społeczności, zbyt krótką obecność na ziemiach 
czeskich oraz imigrancki charakter, przy czym była to i jest imigracja o charak-
terze ekonomicznym66. Ostatecznie jednak w roku 2013 zdecydowano o przy-
znaniu miejsca w Radzie Rządu ds. Mniejszości Narodowych przedstawicielowi 
Wietnamczyków, czym de facto uznano ich za mniejszość narodową67.

Dla Wietnamczyków obecność ich reprezentanta w Radzie oznacza m.in. do-
stęp do informacji dotyczących wsparcia dla mniejszości oraz integracji cudzo-
ziemców, czyli bardzo istotnych z ich punktu widzenia, możliwość zabezpieczenia 
potrzeb społeczności w czeskiej legislatywie, wpływania na członków mniejszości 
wietnamskiej, by przestrzegali praw i wypełniali obowiązki, możliwość partycy-
pacji w programach dotacyjnych, wzrost zainteresowania samorządów współpra-
cą z mniejszością wietnamską na poziomie lokalnym, możliwość obrony swych 
praw oraz uzyskania informacji o obowiązkach wobec Czech w swoim języku 
ojczystym68. Od Rady oczekują zaś aktywności mającej na celu m.in. ochronę ję-
zyka wietnamskiego i wsparcie dla jego nauki, lepszego informowania społeczno-
ści o ich prawach i obowiązkach, ułatwienia dostępu do programów dotacyjnych 
oraz inspirowania, organizowania i utrzymywania działań mających na celu „włą-
czenie jak największej liczby członków mniejszości do społeczeństwa”69.

Na znaczenie uznania Wietnamczyków za mniejszość narodową dla procesu 
ich integracji wskazywała w 2012 r. Džamila Stehlíková70, w opinii której miało 
im to pomóc

chronić i pielęgnować swój język i kulturowe tradycje a jednocześnie stworzyć 
szansę wyjścia z cienia i stania się częścią demokratycznego sytemu i szerszego, 
demokratycznego środowiska. Będzie to pierwszy krok na drodze do rzeczywistej 
integracji Wietnamczyków do czeskiego społeczeństwa (…)71.

66 Zaznám z jednání Rady vlády pro národnostní menšiny dne 28. kvĕtna 2012, s. 6-8, https://www.
vlada.cz/assets/ppov/rnm/jednani-rady/RVNM_scan_zaznam_2_120528.pdf (22 X 2016).

67 W Republice Czeskiej nie ma szczególnych procedur uznania grupy etnicznej/narodowej za 
mniejszość narodową. O takowym statusie decyduje posiadanie przedstawiciela w Radzie 
ds. Mniejszości Narodowych.

68 Zpráva o situaci… 2015, s. 227.
69 Ibidem, s. 231.
70 W latach 2007-2009 (w drugim rządzie Miroslava Topolánka) pełniła ona funkcję ministra 

ds. praw człowieka i mniejszości narodowych.
71 D. Stehlíková, Džamila Stehlíková: jak dlouho zůstanou Vietnamci cizinci? [16 XI 2012], http://

www.romea.cz/cz/publicistika/komentare/dzamila-stehlikova-jak-dlouho-zustanou-viet-
namci-cizinci (22 X 2016).
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Jako przejaw integracji Wietnamczyków ze społeczeństwem większościowym 
należy również potraktować fakt wspomnianej już demokratyzacji i intensy& ka-
cji życia organizacyjnego Wietnamczyków. Funkcjonowanie znacznej liczby sto-
warzyszeń, coraz częściej reprezentujących różne opcje ideologiczne, wskazuje, 
że zaczynają oni wykorzystywać instrumenty, jakie stwarza im ustrój państwa, 
w którym mieszkają (państwa czeskiego) i de facto świadczy o  ich coraz lep-
szej znajomości mechanizmów funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego. 
Świadczy to również o tym, że widzą użyteczność organizowania się dla obrony 
swoich interesów lub realizacji potrzeb czy celów, jakie sobie stawiają (np. zwró-
cenie uwagi na problem przestrzegania praw człowieka w Wietnamie). Wreszcie 
obserwowany wzrost liczby organizacji, które są nawet w minimalnym stopniu 
niezależne od ambasady wietnamskiej w Pradze, czyli rządu w Hanoi, wpisuje się 
w trend odejścia od tymczasowości i osłabienia związków z państwem wietnam-
skim na rzecz Czech. To bowiem czeska, nie zaś wietnamska rzeczywistość, staje 
się punktem odniesienia i przestrzenią, w której konstruowane są sieci powiązań, 
nawet jeśli rzecz dzieje się w obrębie grupy wietnamskiej.

Jako symbol i jednocześnie przesłankę zdynamizowania procesu integracji 
wietnamskich imigrantów ze społeczeństwem większościowym można wresz-
cie uznać, wspomnianą już, deklarowaną chęć pozostania w Republice Czeskiej 
oraz fakt, że w badaniach przeprowadzanych wśród cudzoziemców, to właśnie 
Wietnamczycy w największym stopniu wyrażają gotowość do zintegrowania się 
ze społeczeństwem czeskim72.

Kończąc rozważania dotyczące integracji Wietnamczyków do społeczeństwa 
większościowego wspomnieć należy, iż do jej przejawów zaliczyć można także 
m.in. rezygnację części Wietnamczyków z prowadzenia straganów na rzecz han-
dlu w sklepach, znajdujących się często w centrach handlowych i na rzecz pro-
wadzenia restauracji, jak również zakup mieszkania/domu. Tego typu aktywność 
świadczy o ich długotrwałej adaptacji do czeskiego środowiska, jak również o za-
niechaniu pierwotnego zamysłu powrotu do Wietnamu73. Innymi słowy odejście 
od prowizorium i tymczasowości, które jest przesłanką dla integracji w bliższej czy 
dalszej perspektywie.

Izolacja i gettoizacja. Badacze imigrantów wietnamskich w Republice Cze-
skiej wskazują wielość barier hamujących proces ich integracji i sprzyjających 
izolacji i gettoizacji tej grupy. Do takich należy niewątpliwie wspomniane już pro-
wizorium, w którym wciąż żyje w Republice Czeskiej znaczny odsetek populacji 
wietnamskiej. Fakt nastawienia na szybki zysk, w połączeniu z myślą o rychłym 

72 Zob. szerzej: J. Bernard, R. Mikešová, op.cit.; D. Schebelle, J. Kubát, J. Kotíková, H. Vychová, 
op.cit., s. 71.

73 Š. Martínková, Sociabilita vietnamského etnika v Praze, [w:] Z. Uherek, Z. Korecká, T. Po-
jarová a kol., Cizinecké komunity z antropologické perspektivy: vybrané případy významných 
imigračních skupin v České Republice, Praha 2008, s. 179-180.

Wietnamczycy w Republice Czeskiej



180

powrocie do ojczyny, sprawia, że nie są zainteresowani integracją ze społeczeń-
stwem większościowym. Zniechęca do niej również bariera językowa, znaczne 
różnice kulturowe i nieprzygotowanie niemałej części imigrantów do życia w Re-
publice Czeskiej. Integrację skutecznie utrudnia również tryb pracy cechujący 
Wietnamczyków, którzy znaczną część dnia spędzają pracując, podobnie jak 
w weekendy, w rezultacie czego nie mają czasu np. na uczęszczanie na kursy języ-
ka czeskiego, nawet gdyby chcieli oraz miejsce pracy, w którym na ogół kontakty 
ze społeczeństwem większościowym są ograniczone jedynie do relacji klient – 
oferujący, lub też w ogóle nie występują.

Najbardziej drastycznym przykładem, w którym pojawiły się wymienione zja-
wiska i jednocześnie czynnikiem skutecznie osłabiającym tendencje integracyjne 
wśród diaspory wietnamskiej jest napływ w latach 2006-2008 licznej rzeszy no-
wych imigrantów z Wietnamu, pochodzących z biednych rejonów tego państwa 
i zupełnie nieprzygotowanych do życia w Republice Czeskiej, także pod wzglę-
dem językowym. Miało ich przybyć w tym czasie do Czech prawie 20 tys., zatrud-
nianych przede wszystkim w czeskich fabrykach i manufakturach74. Obok ba-
riery językowej i kulturowej, uniemożliwiających im funkcjonowanie w czeskim 
środowisku bez pośrednika, ich trudną sytuację potęgował kryzys ekonomiczny, 
niekorzystnie wpływający na kondycję & nansową i możliwości utrzymania/zy-
skania legalnego zatrudnienia. W efekcie często pracowali za nocleg i wyżywienie 
i pojawiły się obawy, iż ich sytuacja może pełnić rolę stymulatora dla rozwoju 
różnych form przestępczości zorganizowanej, w tym handlu ludźmi75. Zasiedziali 
Wietnamczycy obawiali się również, iż tak niekontrolowany napływ ich krajanów 
legitymujących się niskim poziomem wykształcenia oraz nieprzygotowanych na 
poruszanie się w czeskiej kulturze, zachowujących się zupełnie nie „po europej-
sku”, przyczyni się do wzrostu nastrojów ksenofobicznych wobec społeczności 
wietnamskiej traktowanej jako całość76, zwłaszcza na obszarach dotkniętych 
bezrobociem.

Badacze problematyki wietnamskiej wskazywali na początku XXI w. na dy-
namiczny wzrost odsetka Wietnamczyków należących do tzw. drugiej generacji 
(21% całości populacji), jak również tych z długotrwałym pobytem, co w połą-
czeniu ze zmianami w strukturze zatrudnienia, w tym odejściem od targowisk, 
sugerowało, iż nastąpi rozwój procesu integracji tej grupy etnicznej. Tymczasem 
proces ów został zahamowany właśnie przez nagły napływ pracowników z Wiet-
namu, dla sytuacji których charakterystyczna była izolacja od czeskiego środowi-
ska77. Nie dysponują oni potencjałem integracyjnym, co jest wynikiem po części 
braku odpowiednich kompetencji kulturowych do funkcjonowania w państwie 

74 M. Nožina, F. Kraus, op.cit., s. 135.
75 Š. Martinková, E. Pechová, op.cit., s. 21.
76 M. Nožina, F. Kraus, op.cit., s. 135-136.
77 Š. Martinková, E. Pechová, op.cit., s. 15.
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czeskim i de facto braku przygotowania do imigracji, nawet czasowej i nastawio-
nej na szybki zysk, po części ich trudnej sytuacji & nansowej. Tam gdzie pracują 
nie mają na ogół żadnych kontaktów z Czechami, ewentualnie bardzo sporadycz-
ne i skutecznie ograniczone barierą językową. Bywają wykorzystywani w spo-
sób świadomy lub nie przez siatki przestępcze, niejednokrotnie stają się też ich 
o& arami.

Do istotnych czynników wpływających na izolację Wietnamczyków nale-
ży również klanowy sposób myślenia. Wśród części z nich przeważa kierowanie 
się wzorcami cechującymi tradycyjne społeczeństwo wietnamskie, ufają własnej 
społeczności, przy jednoczesnym braku zaufania do czeskiego społeczeństwa, 
instytucji i państwa. Nie wykorzystują możliwości oferowanych im przez demo-
kratyczne państwo, nawet dla obrony swoich praw. Džamila Stehlíková nazywa 
to „ksenofobią odwróconą”, wskazując, że niezrozumienie i brak zaufania wobec 
czeskich instytucji czynią omawianą grupę tak zorientowaną na siebie i izolo-
waną78. Sieć wzajemnych społecznych powiązań i istnienie grup wsparcia, tak 
charakterystyczne dla czeskich Wietnamczyków, przyczynia się jednak do „sa-
mowystarczalności” tej społeczności i wzmocnienia jej izolacji w stosunku do 
społeczeństwa większościowego79.

Owa klanowość i hołdowanie tradycyjnym wietnamskim wzorcom społecz-
nym w warunkach całkowicie wszak odmiennych, stanowi w jakiejś mierze po-
żywkę dla rozwoju innego zjawiska, które bazuje na izolacji Wietnamczyków 
w Czechach a jednocześnie im sprzyja, tj. przestępczości zorganizowanej. Aktyw-
nie działają tu zarówno niewielkie grupy, czyli gangi, ale również średnie i duże 
grupy przestępcze. Przestępczości sprzyja wciąż w dużej mierze zamknięty cha-
rakter społeczności wietnamskiej, tradycyjna hierarchiczna struktura społeczna 
oraz rozsianie Wietnamczyków w różnych częściach Europy i świata, jak również 
poczucie tymczasowości. Bardzo dużym utrudnieniem w walce z nią jest przeni-
kanie się aktywności ze sfery legalnej z nielegalną. Niejednokrotnie zdarza się, 
iż osoba traktowana jako autorytet i mająca wśród Wietnamczyków szacunek, 
jest jednocześnie zamieszana w działalność przestępczą80. Obok klasycznych już 
form przestępczości, takich jak przemyt i handel ludźmi, prostytucja, handel nar-
kotykami, itp., rozwija się zaangażowanie w operacje ekonomiczne i & nansowe 
stanowiące połączenia działalności nielegalnej z legalną81.

Przestępczość jest istotnym elementem hamującym proces integracji, nie 
tylko z racji bezpośrednich skutków – czyli jako czynnik stymulujący izolację 
społeczną Wietnamczyków, szczególnie tych parających się tego rodzaju dzia-
łalnością oraz o& ar. Ma ona jednak również skutki pośrednie, gdyż jest jednym 

78 D. Stehlíková, op.cit.
79 J. Bernard, R. Mikešová, op.cit., s. 528.
80 M. Nožina, F. Kraus, op.cit., s. 15-18.
81 Ibidem, s. 205.

Wietnamczycy w Republice Czeskiej



182

z najpoważniejszych czynników wpływających na zakonserwowanie i żywotność 
negatywnych stereotypów dotyczących Wietnamczyków. Można powiedzieć, że 
niechęć do tej grupy etnicznej bardzo często bazuje właśnie na obrazie Wietnam-
czyka-przestępcy.

Warto również zwrócić uwagę na bariery integracji Wietnamczyków w Re-
publice Czeskiej dostrzegane przez nich samych. W latach 2012 i 2015 wśród 
Rosjan, Ukraińców i Wietnamczyków nieposiadających czeskiego obywatelstwa 
przeprowadzono badania dotyczące tego zjawiska. Jak się okazało, spośród wspo-
mnianych grup etnicznych to właśnie Wietnamczycy w największym stopniu 
wskazywali na problemy ze zintegrowaniem się z czeskim społeczeństwem i to 
spośród nich było najmniej osób, które nie przywiązywały wagi do takiej integra-
cji. Zarówno w roku 2012, jak i w 2015, jako najważniejszą barierę w tym procesie 
wskazali brak lub też niedostateczną znajomość języka czeskiego. Co oczywiste 
odczuwali ją bardziej niż Ukraińcy i Rosjanie i w mniejszym stopniu na barierę 
tę wskazywali młodsi respondenci. Częściej, niż pozostałe grupy etniczne, jako 
barierę wymieniali ponadto odmienny wygląd, który w ich ocenie stanowił obok 
różnic kulturowych i mentalnościowych również poważny problem w integracji. 
Wśród innych, które wymieniali wówczas respondenci, wspomnieć należy jesz-
cze m.in. o ksenofobii społeczeństwa większościowego, czynnikach ekonomicz-
nych związanych głównie z pracą i poczuciem dyskryminacji na rynku pracy, 
braku wolnego czasu, co ogranicza kontakty społeczne, jak również o kwestiach 
prawnych i związanych z funkcjonowanie czeskich urzędów. Niemniej w tych 
przypadkach odpowiedzi Wietnamczyków nie odbiegały zasadniczo od pozosta-
łych badanych82.

Warto również zwrócić szczególną uwagę na zjawisko, które dotyczy dobrze 
już – jak się wydaje – zintegrowanych osób narodowości wietnamskiej, a które 
w dłuższej perspektywie może być zagrożeniem dla integracji społecznej Wiet-
namczyków i przesłanką dla jej izolacji. Są to problemy, jakie przy zatrudnieniu 
odczuwają wietnamscy absolwenci (szkół średnich i wyższych). Ich zdaniem nie 
są oni traktowani na równi z Czechami, w rezultacie często szukają swojej szansy 
za granicą lub też pracują u swoich rodziców. Kwestia trudności w zatrudnia-
niu absolwentów drugiej generacji jest jednym z najpoważniejszych problemów 
mniejszości wietnamskiej i  jest to – zdaniem samych Wietnamczyków – jed-
no z ważniejszych niebezpieczeństw dla rozwoju edukacji wietnamskich dzieci 
w czeskich szkołach83, a więc dla jednego z najwidoczniejszych symboli integracji 
wietnamskich imigrantów.

82 D. Schebelle, J. Kubát, J. Kotíková, H. Vychová, op.cit., s. 71-72; D. Schebelle, M. Horáková, 
Bariéry integračního procesu re) exí cizinců z třetích zemí, Praha 2012, s. 56-57.

83 Příloha 11…, s. 41; Zpráva o situaci… 2015, s. 219.
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Zakończenie

Podejmując próbę określenia położenia Wietnamczyków w Czechach jako całości 
należy ją określić jako stan zawieszenia między integracją a izolacją. Pierwszą 
symbolizuje m.in. uznanie Wietnamczyków za mniejszość narodową, adaptacja 
drugiej generacji do czeskiego szkolnictwa, coraz częstsze traktowanie pobytu 
w Czechach w perspektywie długookresowej, nie zaś tymczasowości. Symbolem 
izolacji jest natomiast wciąż zamknięty charakter tej społeczności, jej funkcjono-
wanie w obrębie własnej grupy, czy istnienie obok siebie, a czasem wręcz prze-
nikanie się wśród Wietnamczyków struktur legalnych i nielegalnych (przestęp-
czych). Wciąż znaczna część z nich funkcjonuje i myśli jak imigranci i tak też 
jest traktowana przez społeczeństwo większościowe. O tym ostatnim świadczy 
choćby dyskryminacja, jaka spotyka doskonale zintegrowanych, a nawet zasy-
milowanych wietnamskich absolwentów czeskich szkół i uczelni na rynku pracy.

Badacze problematyki wietnamskiej w Republice Czeskiej wskazują jednak 
na poważny potencjał integracyjny tej grupy etnicznej84. Zyskując uznanie za 
mniejszość narodową Wietnamczycy zmienili status obcości. Od wietnamskich 
imigrantów oczekiwano wcześniej albo opuszczenia Republiki Czeskiej, albo 
asymilacji i przyjęcia wzorców kulturowych większości, przy czym w jednym 
i w drugim przypadku niewidzialności. Po zyskaniu statusu mniejszości nadal nie 
kwestionuje się ich odmienności od społeczeństwa większościowego, lecz jest to 
już odmienność, przynajmniej teoretycznie i o& cjalnie akceptowana, wspierana 
przez państwo poprzez przekazywanie środków na rozwój kultury i życia organi-
zacyjnego. To nie asymilacja lecz integracja, z zachowaniem swojej kultury i tra-
dycji, jest dziś oczekiwana przez państwo czeskie. Przynajmniej w teorii.

Nabycie statusu mniejszości narodowej w połączeniu z ułatwieniami w uzy-
skaniu czeskiego obywatelstwa i coraz częstszym odejściem od tymczasowości 
stwarza dobry prognostyk dla integracji społecznej Wietnamczyków w przyszło-
ści. Nie przesądza jej jednak. Pozostaje bowiem wiele pytań, jak choćby o los 
doskonale już zintegrowanych, a nie zawsze czujących się jak u siebie banano-
wych dzieci, oraz o drogę, którą wybierze trzecie pokolenie. Czy nie nastąpi w ich 
przypadku powrót do korzeni i swojej „wietnamskości” nawet kosztem integracji? 
Właśnie w ich przypadku szczególnie interesująco jawi się kwestia, na ile nadanie 
statusu mniejszości Wietnamczykom stymulować będzie proces integracji, a na-
wet asymilacji, na ile zaś ochroni przed utratą tożsamości i pozwoli na pielęgno-
wanie własnej kultury.

84 J. Kocourek, Podmínĕnosti…, s. 245.
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Summary

Elżbieta Szyszlak

Vietnamese people in the Czech Republic. 
Between isolation and integration

In the second half of the twentieth century saw a rapid development of the Viet-
namese immigration to the Czech Republic (formerly Czechoslovakia). Today, as 
a result of migration, the Vietnamese constitute one of the largest ethnic minority 
groups in the Czech Republic. � is is a group with a speci& c position and charac-
ter. On one side, the Vietnamese community has a typical immigrant character, 
and on the other side, since 2013 Vietnamese people are considered to as a na-
tional minority. � erefore, their situation could described as a state of suspension 
between isolation and integration.
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