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Otevřít oči
Úkoly

1. Přiřaďte pojmy

vnitřně vysídlený

migrant

uprchlík

azylant

2. Zeměpis

zaznačte Qusayovu cestu na mapě a přiřaďte k zemím jazyk a nejrozšířenější náboženské vyznání

Každý uprchlík má právo požádat o azyl, právo obdržet pomoc – stravu, bezpečné útočiště, 
zdravotní péči – právo na poskytnutí ochrany před násilím a na dlouhodobé řešení své situace.

osoba, která opustila svou rodnou zemi, do které se nemůže vrátit, protože jí 
hrozí nebezpečí kvůli jejímu původu, náboženství, národnosti či příslušnosti 
k určité sociální nebo politické skupině

cizinec, kterému byl udělen azyl – ochranný status, který stát poskytuje státnímu 
příslušníku třetí země nebo osobě bez státní příslušnosti v souvislosti s rizikem 
jejího pronásledování

osoba utíkající ze svého domova, ale nepřekračující přitom hranice vlastní země

osoba pohybující se v prostoru – může být motivována různými důvody, přesun 
může trvat krátkou či delší dobu; pojem není v mezinárodním právu definován
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angličtina 
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sunnitský islám
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Na území Iráku se nachází 5. největší naleziště ropy na 
světě. Proč tedy není stát bohatý jako například soused-
ní Saúdská Arábie?

A    Irák nemá vyspělé technologie k těžbě ropy.

B    Politická nestabilita a hrozba útoků brání rozvoji ob-
chodu a příchodu zahraničních investorů.

C    Obyvatelé mají tradiční způsoby obživy a modernizaci 
se brání.

Během nadvlády Osmanské říše bylo území Blízkého 
východu rozděleno na administrativní celky podle toho, 
jaký kmen na daném místě žil. Dnešní státy ale větši-
nou vznikly v první polovině 20. století během období 
evropské správy. Myslíte, že je to problematické, a pokud 
ano, tak v čem konkrétně? Co to vypovídá o stáří států 
v regionu?

   A    Není to problematické, protože různorodé obyvatel-
stvo od sebe může navzájem přebírat kulturní bo-
hatství i znalosti, i když společně žije v jednom státě 
krátkou dobu.

B    Mladé státy, jako je například Irák, se často potýkají 
s nepokoji, které jsou způsobeny tím, že se několik et-
nik uměle označuje jako „Iráčané“; problematické jsou 
i odlišná náboženská vyznání nebo jazykové bariéry.

C    Irák je starý stát s bohatou historií, ve kterém obyvatel-
stvo spojuje silná národní identita a sounáležitost.

 
 
 

Dominantním náboženstvím Blízkého východu je islám, 
který má mnoho podob. Jeho dvě hlavní větve se na-
zývají šíitský a sunnitský islám. Jaká další náboženská 
vyznání mají obyvatelé Iráku?

A    judaismus, buddhismus

B    hinduismus

C    křesťanství, jezídismus
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3. Pokuste se odpovědět na otázky


