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Stárnoucí obyvatelstvo a předpověď úbytku
pracovní síly o osm milionů lidí do roku 2030 jsou
hlavními důvody stále četnějších výzev, aby vláda
přijímala migranty a uprchlíky.
V japonské vládě narůstá napětí kvůli neochotě
země přijmout byť jen skromné počty uprchlíků a
imigrantů, zatímco zástupce OSN vyzval Tokyo
V
k větší spolupráci při přesídlování lidí prchajících
před konﬂiktem v Sýrii a Iráku.

klidu chlapi, inženýři a doktoři už
jsou na cestě!

Šigeru Išiba, státní ministr pro revitalizaci venkova, řekl, že Japonsko by mělo přijmout více
imigrantů. Jako příklad úspěšné integrace udává integraci japonských imigrantů v Jižní
Americe zkraje 20. století.
Išibova slova zazněla takřka současně s prohlášením vysokého úředníka OSN, který Japonsko
vyzval k přijetí lidí prchajících před válkou v Sýrii a Iráku.
Rozhodnutí premiéra Šinzó Abeho neměnit japonskou uprchlickou politiku vyvolalo ostrou
kritiku přísných azylových pravidel země. Loni vyhověly úřady jen 11 z rekordních 5 000
žádostí.
Išiba, který se podle předpokladů bude za tři roky ucházet o post předsedy vládnoucích
liberálních demokratů, patří k rostoucímu počtu vládních představitelů, kteří věří, že
kontrolovaná imigrace může pomoci zachránit ekonomiku před očekávaným úbytkem
pracovních sil.
Minulý týden k tomu řekl: „Vzhledem k poklesu počtu obyvatelstva by měla vláda prosazovat
politiku přijímání imigrantů do Japonska. Je nesprávné myslet si, že cizinci k nám
nesmějí. Vláda musí přijmout opatření, která nás ani imigranty nebudou omezovat co se
jazyka, zvyků a dalších oblastí života týče.“
Taro Kono, státní ministr pro administrativní reformu a předseda Národní policejní agentury,
nedávno prohlásil, že uvolnění imigračních zákonů by pomohlo Abemu dosáhnout jeho cíle
zvýšit do konce dekády objem HDP ze současných 491 na 600 bilionů jenů (5 bilionů
amerických dolarů).
Vedoucí tajemník vlády Yošihide Suga však Konova doporučení rozhodně odmítl: „Jiné země
s tím mají spoustu problémů, měli bychom být při přijímání imigrantů velice opatrní.“
Tento týden zveřejněná vládní data ukazují, že do roku 2030 se v Japonsku sníží počet
pracovníků o 7,9 milionů – tedy o 12,4% – na 55,61 milionů. Podle projekcí dojde také do
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roku 2060 k poklesu populace ze současných 128 milionů na 86 milionů a podíl lidí starších
65 let se přiblíží 40%.
Abe však už na zářijovém zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku vyloučil výrazné
změny japonské politiky zavřených dveří:
„Je to otázka demograﬁe. Než začneme přijímat imigranty či uprchlíky, musíme
nejprve dosáhnout většího zapojení žen i starších lidí a zvýšit míru porodnosti.
Čeká nás spousta práce, než budeme moci začít přijímat imigranty.“
Japonsko také čelí rostoucímu mezinárodnímu tlaku, aby se více zapojilo do řešení evropské
uprchlické krize, přestože patří k hlavním dárcům humanitární pomoci uprchlíkům a přislíbilo
ﬁnanční podporu zemím postiženým konﬂiktem s Islámským státem.
Neochota Japonska přijmout uprchlíky ostře kontrastuje s dalšími neevropskými zeměmi jako
Austrálie, která se nabídla přijmout 12 000 dalších uprchlíků či Kanadou, která přislíbila
přesídlit celkem 25 000 lidí.
Antonio Guterres, vysoký komisař OSN pro uprchlíky, během cesty do Japonska tento týden
prohlásil, že „by byl rád, kdyby japonská vláda urychlila své úsilí… ke zvýšení počtu
přesídlených do Japonska a akutně se v prvé řadě zabývala humanitárním přijímáním
Syřanů.“
Guterres po jednání se zástupci tokijské vlády dodal, že Japonsko by mělo „v pokrokovém
duchu vylepšit svůj azylový systém… aby umožňoval snadnější přijímání, uznání a integraci
uprchlíků do japonské společnosti.“
Článek tokijského dopisovatele Justina McCurryho Japan under pressure to accept more
immigrants as workforce shrinks vyšel v britských novinách the Guardian dne 26. listopadu
2015.

Délský potápěč: Stránky věnované metapolitice, kultuře, historii a geopolitice.

