
 

 

GERECHTIGKEIT: XENOPHOBIE / SPRAVEDLNOST: XENOFOBIE 

Quiz 

Frage 1: 
Wer kann in der EU Asyl beantragen? 

a.) Alle BürgerInnen Europas 

b.) Alle Menschen, die in der EU wohnen und 
arbeiten möchten? 

c.) Alle Menschen, die eine 
Aufenthaltsgenehmigung in der EU haben? 

d.) Alle Menschen, die politisch verfolgt werden. 
 

Frage 2: 
Wie viele Menschen sind 2015 nach Europa geflohen? 

a.) 1,25 Mio. 

b.) 150.000 

c.) 625.000 

d.) 15,5 Mio. 
 

Frage 3: 
Woher kommen die meisten Geflüchteten in die EU? 

a.) Somalia 

b.) Ukraine 

c.) Syrien 

d.) Kosovo 
 

Frage 4: 
Durch was werden weltweit Geflüchtete geschützt? 

a.) Durch die Genfer 
Flüchtlingskonvention 

b.) Es gibt keine Rechte für 
Geflüchtete – die Staaten nehmen 
Flüchtlinge immer freiwillig auf. 

c.) Durch den Internationalen 
Strafgerichtshof. 

d.) Durch das Internationale Rote 
Kreuz. 
 

Frage 5: 
Welches Land in Europa nimmt am meisten Flüchtlinge auf? 

a.) Tschechien 

b.) Italien 

c.) Deutschland 

d.) Griechenland 
 
 
 

Frage 6: 
Welche Aussage zu Asyl in Europa ist NICHT korrekt? 

a.) Die Zahl der Asylanträge hat in den 
letzten Jahren zugenommen 

b.) Asylsuchende müssen den 
Asylantrag bereits im Heimatland 
stellen 

c.) Deutschland nimmt die meisten 
Geflüchteten in der EU auf 

d.) Die meisten Geflüchteten kommen 
zur Zeit aus Afghanistan und Syrien 

 

Frage 7: 
Wie wird das Verfahren genannt, das bestimmt, in welchem EU-
Staat ein Asylverfahren abgewickelt werden muss? 

a.) Dublin-Verfahren 

b.) London-Prozedur 

c.) Pariser Vereinbarung 

d.) Oslo-Prozess 
 

Frage 8: 
Wo dürfen Asylsuchende in Deutschland leben? 

a.) Sie werden dorthin geschickt, wo 
noch am meisten Platz in den 
Sammelunterkünften ist 

b.) In der Stadt, in der sie ihren Antrag 
gestellt haben 

c.) Sie werden auf die Bundesländer 
verteilt 

d.) Sie können es sich selbst aussuchen 
 

  



 

 

 

GERECHTIGKEIT: XENOPHOBIE / SPRAVEDLNOST: XENOFOBIE 

Quiz 

Frage 9: 
Was ist die sogenannte „Residenzpflicht“? 

a.) Asylsuchende müssen sich selbst eine 
Wohnung suchen 

b.) Asylsuchende dürfen während des 
Asylverfahrens eine bestimmte Region nicht 
verlassen 

c.) Minderjährige Asylsuchende dürfen sich nach 
22 Uhr nicht außerhalb ihrer Unterkunft 
aufhalten 

d.) Beim Asylantrag muss der vorherige Wohnsitz 
nachgewiesen werden 
 
 
 

Frage 10: 
Wie heißt die Europäische Agentur, die die 
Zusammenarbeit der EU-Staaten an den EU-
Außengrenzen organisiert? 

a.) FRONTEX 

b.) EULEX 

c.) Border Control 

d.) Mare Nostrum 
 

 

  



 

 

 

GERECHTIGKEIT: XENOPHOBIE / SPRAVEDLNOST: XENOFOBIE 

Kvíz 

Otázka 1: 
Kdo může v EU požádat o azyl? 

a.) Všichni občané a občanky Evropy 

b.) Všichni lidé, kteří chtějí žít a pracovat v EU? 

c.) Všichni lidé, kteří mají v EU povolení k 
pobytu? 

d.) Všichni lidé, kteří jsou politicky 
pronásledovaní. 

Otázka 2: 
Kolik lidí uprchlo v roce 2015 do Evropy? 

a.) 1,25 milionů. 

b.) 150.000 

c.) 625.000 

d.) 15,5 milionů. 

Otázka 3: 
Odkud pochází většina uprchlíků do EU? 

a.) Somálsko 

b.) Ukrajina 

c.) Sýrie 

d.) Kosovo 
 

Otázka 4: 
Co chrání uprchlíky na celém světě? 

a.) Ženevská úmluva 

b.) Uprchlíci nemají žádná práva – státy 
přijímají uprchlíky vždy dobrovolně. 

c.) Mezinárodní trestní soud. 

d.) Mezinárodní Červený kříž. 

Otázka 5: 
Která země v Evropě přijímá nejvíce uprchlíků? 

a.) Česko 

b.) Itálie 

c.) Německo 

d.) Řecko 
 

Otázka 6: 
Který výrok o azylu v Evropě NENÍ správně? 

a.) Počet žádostí o azyl v posledních 
letech narostl 

b.) Žadatelé musejí podat žádost o azyl 
již ve své zemi původu 

c.) Německo přijímá nejvíce uprchlíků 
v EU 

d.) Většina uprchlíků pochází v 
současné době z Afghánistánu a 
Sýrie 

 

Otázka 7: 
Jak se nazývá postup, který určuje, v jakém státě EU musí 
proběhnout azylové řízení? 

a.) Dublinský systém 

b.) Londýnský postup 

c.) Pařížská dohoda 

d.) Dohoda z Osla 

Otázka 8: 
Kde smějí žít žadatelé o azyl v Německu? 

a.) Jsou posláni tam, kde je ještě 
nejvíce míst ve sběrných táborech 

b.) Ve městě, ve kterém podali svou 
žádost 

c.) Jsou rozděleni po spolkových 
zemích 

d.) Mohou si to sami vybrat 
 

Otázka 9: 
Co je takzvaná „rezidenční povinnost“? 

a.) Žadatelé o azyl si musejí najít byt sami  

b.) Žadatelé o azyl nesmějí během azylového 
řízení opustit určitý region 

c.) Nezletilí žadatelé o azyl se nesmějí po 22 
hodině zdržovat mimo místo, kde jsou 
ubytováni 

d.) Při žádosti o azyl musí být prokázáno 
předchozí bydliště 

Otázka 10: 
Jak se jmenuje Evropská agentura, která organizuje 
spolupráci členských států EU na vnějších hranicích EU? 

a.) FRONTEX 

b.) EULEX 

c.) Border Control 

d.) Mare Nostrum 
 

 



 

 

 

 
 

LIST S ŘEŠENÍM ꟾ LÖSUNGSBOGEN 
 

K otázce 1: 

Odpověď: d.)  

Pod pojmem azyl se všeobecně chápe poskytnutí ochrany a 
základní zajištění existence, tedy mj. zaopatření přístřeším, 
oděvem a potravinami. Právo na azyl v EU mají všichni lidé, 
kteří jsou ve svém domově pronásledováni, např. poněvadž 
jsou příslušníky určitého etnika, náboženství nebo 
národnosti. Také pronásledování na základě určitého 
politického názoru nebo sexuální orientace může vést k 
přiznání azylu. 

 

Zu Frage 1: 

Antwort: d.)  

Unter Asyl versteht man allgemein das Gewähren von 
Schutz und die Bereitstellung der existenziellen 
Grundsicherung, also u.a. die Versorgung mit Wohnraum, 
Kleidung und Nahrung. Ein Recht auf Asyl in der EU haben 
alle Menschen, die in ihrer Heimat verfolgt werden, z.B. weil 
sie einer bestimmten Ethnie, Religion oder Nationalität 
angehören. Auch Verfolgung aufgrund einer bestimmten 
politischen Meinung oder sexuellen Orientierung kann zur 
Anerkennung von Asyl führen. 

K otázce 2: 

Odpověď: a.)  

Počet žádostí o azyl neustále narůstá. V roce 2015 bylo 
podáno více než 1 250 000 žádostí o azyl v celé EU. O rok 
dříve to bylo ještě cca 625 000. V Německu se v roce 2015 
počet žádostí ve srovnání s předchozím rokem více než 
zdvojnásobil - ze zhruba 200.000 žádostí v roce 2014 stoupl 
na asi 440.000. 

 

Zu Frage 2: 

Antwort: a.)  

Die Zahl der Asylanträge steigt stetig. Im Jahr 2015 gab es 
über 1.250.000 Asylanträge in der ganzen EU. Im Jahr zuvor 
waren es noch ca. 625.000. In Deutschland hat sich die 
Anzahl der Asylanträge 2015 mehr als verdoppelt im 
Vergleich zum Vorjahr - von gut 200.000 Anträgen im Jahr 
2014 auf etwa 440.000. 

K otázce 3: 

Odpověď: c.)  

Ze Sýrie pocházelo jen v roce 2015 více než 360.000 lidí, 
kteří hledali ochranu před občanskou válkou, jež zde zuří již 
od roku 2011. To je 29% celkového počtu všech lidí, kteří v 
roce 2015 zažádali v EU o azyl. Z Afghánistánu pocházelo 
přibližně 178 000 žádostí o azyl, následoval Irák se zhruba 
121 000 žadateli o azyl. 

 

Zu Frage 3: 

Antwort: c.)  

Aus Syrien kamen allein im Jahr 2015 über 360.000 
Menschen, die vor dem seit 2011 tobenden Bürgerkrieg 
Schutz suchen. Das sind 29% der Gesamtzahl aller 
Menschen, die 2015 in der EU Asyl beantragten. Aus 
Afghanistan gab es ungefähr 178.000 Asylanträge, gefolgt 
vom Irak mit gut 121.000 Asylbewerber/innen. 

K otázce 4: 

Odpověď: a.)  

Ženevská úmluva o uprchlících byla uzavřena v roce 1951 na 
zvláštní konferenci OSN. Dosud podepsalo úmluvu 145 států 
na celém světě a zavázaly se ochraňovat uprchlíky z 
ostatních zemí. K tomu patří také všechny státy EU. 

Zu Frage 4: 

Antwort: a.)  

Die Genfer Flüchtlingskonvention wurde 1951 auf einer UN-
Sonderkonferenz beschlossen. Bis heute haben 145 Staaten 
weltweit die Konvention unterschrieben und sich verpflich-
tet, Geflüchtete aus anderen Ländern zu schützen. Dazu 
gehören auch alle Staaten der EU. 

K otázce 5: 

Odpověď: c.)  

Německo přijalo v roce 2015 téměř 442 000 nových 
uprchlíků. To je více než třetina celkového počtu všech lidí, 
kteří v roce 2015 zažádali v EU o azyl. Podíváme-li se však na 
tyto čísla v poměru k počtu obyvatel, existují v EU některé 
země, které přispívají podstatně větší částí. Na předním 
místě přede všemi je to Maďarsko a Švédsko se zhruba 
17 700, resp. 16 000 žadateli o azyl na milion obyvatel. V  

Zu Frage 5: 

Antwort: c.)  

Deutschland nahm 2015 fast 442.000 neue Flüchtlinge auf. 
Das ist mehr als ein Drittel der Gesamtzahl aller Menschen, 
die 2015 in der EU Asyl beantragten. Sieht man diese Zahlen 
aber im Verhältnis zur jeweiligen Bevölkerungszahl, gibt es 
einige Länder in der EU, die einen wesentlich größeren Teil 
beitragen. Allen voran Ungarn und Schweden mit rund 
17.700 bzw. 16.000 AsylbewerberInnen pro Millionen  



 

 

 

 

Německu, zemi, která má nejvíce obyvatel v Evropě, bylo ve 
stejném roce téměř 5 500 žadatelů o azyl na 1 milion 
obyvatel. 

Turecko je země, která na celém světě přijala nejvíce 
uprchlíků (2,5 milionů – konec roku 2015). 

 

EinwohnerIn. In Deutschland, dem bevölkerungsreichsten 
Land in Europa, kamen im gleichen Jahr knapp 5.500 
Asylsuchende auf 1 Mio. Einwohner. 

Die Türkei ist das Land, das weltweit die meisten Flüchtlinge 
(2,5 Millionen – Ende 2015) aufgenommen hat. 

K otázce 6: 

Odpověď: b.)  

Žádost o azyl nelze většině případů absolutně podat ze 
zahraničí. Uprchlík, který hledá ochranu v bezpečné zemi, 
musí sem tedy nejprve přicestovat, než může požádat o 
právo k pobytu. To probíhá v mnoha případech ilegálně a 
často s velkým ohrožení života. 

Na konci roku 2015 bylo na útěku 65,3 milionů lidí. To je 
nejvyšší číslo, které kdy Úřad Vysokého komisaře OSN pro 
uprchlíky zaznamenal. 

50% uprchlíků na celé světě jsou děti. 

Zu Frage 6: 

Antwort: b.)  

Ein Asylantrag kann in den meisten Fällen gar nicht aus dem 
Ausland gestellt werden. Eine geflüchtete Person, die Schutz 
in einem sicheren Land sucht, muss also erst einmal dort 
einreisen, bevor sie ein Bleiberecht beantragen kann. Das 
passiert in den vielen Fällen illegal und häufig unter großer 
Lebensgefahr. 

Ende 2015 waren 65,3 Millionen Menschen auf der Flucht. 
Dies ist die höchste Zahl, die jemals von UNHCR verzeichnet 
wurde. 
50% der Flüchtlinge weltweit sind Kinder. 

K otázce 7: 

Odpověď: a.)   

Pro příslušnost k azylovému řízení je rozhodující, ve kterém 
státě vstoupil žadatel o azyl poprvé do EU. Problematické je, 
že se tak mnoho azylových řízení soustřeďuje do několika 
málo zemí - ty jsou pak většinou přetíženy velkým náporem, 
jako např. Itálie, Maďarsko, Malta nebo Řecko. To často vede 
k tomu, že mnoho uprchlíků se neregistruje v zemi, kde 
poprvé vstoupili do EU, poněvadž se snaží dostat do jiného 
členského státu EU. 

Zu Frage 7: 

Antwort: a.)   

Entscheidend für die Zuständigkeit in einem Asylverfahren 
ist, in welchem Land der/die Asylsuchende zum ersten Mal 
die EU betritt. Problematisch ist, dass sich hierdurch viele 
Asylverfahren auf wenige Länder konzentrieren - die dann 
meist mit dem großen Ansturm überfordert sind, wie z.B. 
Italien, Ungarn, Malta oder Griechenland. Dies führt oft 
dazu, dass viele Flüchtlinge sich nicht in dem Land 
registrieren lassen, in welchem sie erstmalig die EU 
betreten, da sie als finales Ziel einen anderen EU-
Mitgliedstaat anstreben. 

K otázce 8: 

Odpověď: c.)  

Takzvaný "Königsteinský klíč" stanovuje, kolik žadatelů o azyl 
má která spolková země přijmout. Tento počet se vypočítává 
podle počtu obyvatel a ekonomické síly země. To znamená, 
že větší a bohatší země se musejí také postarat o více 
žadatelů o azyl. 

 

Zu Frage 8: 

Antwort: c.)  

Der sogenannte "Königsteiner Schlüssel" legt fest, wie viele 
Asylsuchende jedes Bundesland aufnehmen muss. Er wird 
aufgrund der Bevölkerungszahlen und der Wirtschaftskraft 
eines Landes errechnet. Das bedeutet, dass größere und 
wohlhabendere Länder auch mehr Asylsuchende versorgen 
müssen. 

K otázce 9: 

Odpověď: b.)  

Během prvních tří měsíců azylového řízení platí rezidenční 
povinnost. Žadatelé o azyl nesmějí bez povolení opustit jim 
přidělenou spolkovou zemi nebo okres. V některých 
spolkových zemích platí výjimky, např. v Braniborsku a 
Berlíně se žadatelé o azyl mohou pohybovat v obou 
spolkových zemích. Rezidenční povinnost pro žadatele o azyl 
neexistuje v žádném jiném státě EU než v Německu. 

 

Zu Frage 9: 

Antwort: b.)  

In den ersten drei Monaten eines Asylverfahrens gilt die 
Residenzpflicht. AsylbewerberInnen dürfen das ihnen 
zugewiesene Bundesland oder den Bezirk nicht ohne 
Genehmigung verlassen. In manchen Bundesländern gibt es 
Ausnahmeregelungen, z.B. dürfen Asylbewerber/innen aus 
Brandenburg und Berlin sich in beiden Bundesländern 
bewegen. Die Residenzpflicht für alle Asylsuchende gibt es 
in keinem anderen EU-Staat außer Deutschland. 

 



 

 

 

 

K otázce 10: 

Odpověď: a.)  

Od roku 2004 koordinuje FRONTEX spolupráci členských 
států EU na jejích vnějších hranicích, tedy zejména ve 
Středozemním moři a na východních hranicích (Bulharsko, 
Rumunsko, Srbsko, Maďarsko, Chorvatsko atd.) FRONTEX 
není "společná pohraniční policie", nýbrž má zabezpečit 
hranice zemí na vnějších hranicích EU, aby například do 
Evropy už nepřicházeli další uprchlíci. Za tímto účelem se 
vydávají ohromné částky peněz, kromě toho je FRONTEX 
kritizován kvůli svým tvrdým metodám. Tak například, 
poněvadž lodě pohraniční stráže FRONTEX vytlačovaly ve 
Středozemním moři lodi s uprchlíky na širé moře a nutily je 
k obrácení, přičemž se dokonce některé lodě převrátily a 
zemřeli přitom lidé. 

 

 

Zu Frage 10: 

Antwort: a.)  

Seit 2004 koordiniert FRONTEX die Zusammenarbeit der EU-
Mitgliedstaaten an den Außengrenzen, also insbesondere 
im Mittelmeer und an den Ostgrenzen (Bulgarien, 
Rumänien, Serbien, Ungarn, Kroatien etc.). FRONTEX ist 
keine "gemeinsame Grenzpolizei", sondern soll durch 
militärische Methoden die Grenzen der Länder an den EU 
Außengrenzen sichern, damit beispielsweise keine 
flüchtenden Personen mehr nach Europa kommen. Dafür 
werden enorme Summen an Geld ausgegeben, außerdem 
steht FRONTEX wegen seiner harten Methoden in der Kritik. 
So zum Beispiel, weil FRONTEX-Grenzschutzschiffe 
Flüchtlingsboote im Mittelmeer auf hoher See abgedrängt 
und zum Umkehren gezwungen haben, wobei sogar Boote 
kentern und Menschen sterben. 

 

 

 

 

 

 

 

 


