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Anotace

 Práce  studuje  americkou  imigrační  politiku  vůči  mexickým  přistěhovalcům  v druhé 

polovině 90. let 20. století. Pro lepší pochopení problematiky popisuje historii imigračních 

zákonů USA, které se ať už přímo nebo nepřímo týkali mexických imigrantů. Celá práce 

vychází z uzavření Severoamerické dohody o volném obchodu, od které se očekávalo, že 

v krátkodobém  hledisku  migraci  zvýší,  z dlouhodobé  hlediska  však  tento  vzájemný 

problém vyřeší díky lepší ekonomické situaci v Mexiku. Zkoumá debatu o přijetí, stejně 

tak  jaké  imigrační  aspekty  přinesla  v podobě  článku  16.  Dále  pozoruje  taktiky,  které 

americká imigrační politika využívala počínaje rokem 1994. Vedle těchto taktik studuje 

také politickou debatu zejména o ilegálním přistěhovalectví, a zákony, které byly přijaty 

roku  1996.  Snaží  se  najít  důvody  pro  přijetí  a  formování  těchto  nových  legislativ,  a 

pro tyto účely studuje zprávy vydávané Komisí pro přistěhovalectví. V neposlední řadě se 

zaměřuje na období konce 90. let, kdy se objevuje debata o stárnoucí americké populaci,  

která vedla v přijetí dalších zákonů umožňující navýšení pracovních víz.

Annotation

This  paper  studies  American  immigration  policy  towards  Mexican  immigrants  in  the 

second half of the 1990’s. For better understanding of the issue, it describes the history of 

US  immigration  laws  that  affected  Mexican  immigrants.  This  paper  starts  with  the 

adoption of the North American Free Trade Agreement that was supposed to increase the 

migration  in  the  short  term  and  decrease  it  in  the  long  run  due  to  the  ameliorated 

economic situation in Mexico. It studies the debate about the agreement, as well as its 

immigration  aspects  in  the  Article  16.  It  focuses  on  the  tactics  the  US  government 

followed beginning in 1994. Apart from that, it studies the political debate about illegal 

immigration, and the laws that were adopted in 1996. It tries to find the reasons for its  

adoption as well as how they were made. For that it studies the reports by the Commission 

on Immigration Reform. Lastly if focuses on the end of the 1990’s and its debate about 

the aging American population which led to the adoption of series of bills that increased 

the number of worker visas.
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1. Úvod

Úvod práce
V poslední  třetině  20.  století  tvořili  mexičtí  přistěhovalci  největší  podíl  ze  všech 

příchozích  do  Spojených států.  Zatímco v 60.  letech  jich  přišlo  asi  450 tisíc,  v letech 

devadesátých jejich počet vrostl na 2,2 miliony. Stejně tak narostla i populace mexických 

Američanů – v roce 1970 jich zde pobývalo 4,5 miliony, koncem století se číslo vyšplhalo 

na 25,3 milionů. Začátkem 90. let tvořili 74 procent ti, kteří se narodili již jako američtí 

občané. Devět z deseti žilo ve městech, což vyvracelo představu o typickém Mexičanovi 

jako  pracovníkovi  v zemědělství.  Třebaže  část  mexických  Američanů  byla  narozena 

přímo ve Státech, pobývalo zde i velké množství  ne-Američanů.1 Cizojazyčná literatura 

používá výraz  aliens pro klasifikaci ilegálních imigrantů, což staví legální integrované 

mexické Američany do těžké pozice. Přestože obě skupiny mají podobné dědictví, jedna 

je považována za zločince, zatímco druhá nikoliv. Ilegální imigranti jsou kategorizováni 

nejen jako možní teroristé, ale byli také považováni za nevzdělané a nebezpečné. Mnoho 

mexických  Američanů,  kteří  již  v americké  společnosti  podléhali  stigmatu  spojeným 

s jejich původem, se obávalo, že masová imigrace nevzdělaných mexických rolníků posílí 

a roznítí negativní stereotypy, které Američané o Mexičanech měli, stejně tak se americká 

společnost negativně stavěla k těmto ilegálním přistěhovalcům.2

Na začátku 90. let  se Spojené státy americké,  Mexiko a Kanada rozhodli  uzavřít  

obchodní  smlouvu,  která  měla  vést  k bližšímu  ekonomickému  spojení  těchto  tří 

severoamerických  států.  Autoři  i  zastánci  Severoamerické  dohody  o  volném obchodu 

tvrdili,  že  vedlejším,  ale  vítaným,  efektem  bude  v konečném  důsledku  i  omezení 

ilegálního  přistěhovalectví.  Jak  se  předpokládalo,  po  jejím přijetí  do  Spojených  států 

přicházeli desetitisíce Mexičanů nelegálně, a proto se vláda rozhodla posílit obranu své 

jižní hranice a reformovat své imigrační zákony. 

Cíl práce
Cílem práce  je zjistit,  jaký dopad mělo přijetí  Severoamerické  dohody o volném 

1 Paul Spickard, Almost All Aliens: Immigration, Race, and Colonialism in American History and Identity (New 
York: Routledge, 2007), 369.
2 Robert B. Nelson, „Bill Clinton, George W. Bush, and Immigration Policy: How 9/11 Transformed the Debate 
Over Illegal Immigration“ (diplomová práce, Chapman University, 2019), 29.
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obchodu  na  imigrační  politiku  Spojených  států  amerických  vůči  mexickým 

přistěhovalcům do konce 90. let 20. století. Vychází z předpokladu, který říká, že přestože 

se jedná o dohodu obchodní a v jejím znění není zahrnuta regulace imigrace, v konečném 

důsledku sníží imigrační toky, tím pádem by tomu měly odpovídat i legislativní změny 

po jejím zavedení. Práce proto zkoumá dohodu obecně, její očekávání v rámci omezení 

přistěhovalectví,  a  její  imigrační  aspekty.  Dále  popisuje  debatu  ve Spojených státech,  

která se v této době soustředí především na Mexičany, kteří zde pobývali nelegálně, či se 

do země takto snažili přijít. Studuje imigrační politiky a praktiky od roku 1994 a sleduje 

na  nich,  jak  legislativa  přistupovala  zejména  k otázce  ilegálního  přistěhovalectví 

z Mexika. Cílem práce není zkoumat imigraci jako takovou, nýbrž legislativu a diskusi, 

která na ni navazuje.

Metodologie
Práce je založena na rešerši zejména zahraniční literatury zabývající se americkou 

imigrační  politikou,  mexickými  imigranty  a  Severoamerickou  dohodou  o  volném 

obchodu.  V těchto  zdrojích  jsou  vyhledávány  informace  týkající  se  politických  a 

veřejných debat přijímaných legislativ, které jsou doplňovány zněním zákonů, případně 

dohody, statistických dat, reportů a zpráv. Práce se tímto způsobem snaží najít souvislosti  

a prvky, které obchodní smlouva mohla později přinést do imigračních zákonů.

Kritika literatury
Téma  imigrační  politiky  Spojených  států  amerických  a  Severoamerické  dohody 

o volném  obchodu  popisují  zejména  zahraniční  autoři.  Z podstaty  popisovaných 

skutečností bylo důležité použít k psaní práce také primární literaturu. Citovány jsou proto 

zákony, znění obchodní dohody, statistické údaje ze zpráv Imigračního a naturalizačního 

úřadu a reporty vydávané Komisí pro reformu přistěhovalectví. 

Pro cíl práce byl důležitý článek od Gustava A. Flores-Macíase NAFTA’s Unfulfilled 

Immigration  Expectations.  I  když  zde  očekávání,  která  měla  dohoda  přinést,  vyvrací, 

definuje  klasickou  teorii  mezinárodního  obchodu  a  dává  tak  podklad  pro  následující 

studium debat o této smlouvě.3

3 Gustavo A. Flores-Macías, “NAFTA’s Unfulfilled Immigration Expectations”, Peace Review: A Journal of 
Social Justice, č. 20 (26. října 2008)  https://doi.org/10.1080/10402650802495023 (staženo 3. listopadu 2020).
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Bill Ong Hing ve své knize Defining America Through Immigration Policy popisuje 

imigrační  politiku  v kontrastu  s veřejným  zájem  a  lidskými  a  občanskými  právy. 

Důležitým aspektem objevujícím se v rámci snahy omezení nelegálního vstupu Mexičanů 

se  věnuje  třetí  kapitola  Defining  Mexicans  as  Non-Americans,  kde vysvětluje  důvody 

pro zahájení operací jako byla Gatekeeper a její následné dopady.4

Občanským a lidským právům se věnuje i Debra L. DeLaet, která ve své knize U.S. 

Immigration Policy in an Age of Rights popisuje formování imigračních politik, které bylo 

ovlivňované zájmovými skupinami, ať už náboženskými, etnickými, občanskoprávními 

nebo odborovými. Přestože svým rozsahem končí zákony z roku 1996, přináší důležitý 

vhled do imigrační debaty.5

Z citované literatury je pouze jedna česká, a to sice Přistěhovalectví a liberální stát. 

Imigrační  a  integrační  politiky  v USA,  západní  Evropě  a  Česku od  Andreji  a  Pavla 

Baršových. Přestože se mnou zkoumané politice věnuje jen na pár stránkách, popisuje 

debatu a zákony konce 90. let, které mě přiměly ke studiu dalších zdrojů, díky nimž jsem 

byla schopna zodpovědět položenou výzkumnou otázku.6

Struktura práce
V první části  se čtenář seznámí s tématem práce, jejím cílem, metodologií, je zde 

také  představena  některá  citovaná  literatura  a  kontext.  Ten  popisuje  historii  americké 

imigrační  politiky  vůči  mexickým přistěhovalcům  do  roku  1990.  V druhé  kapitole  je 

probírána Severoamerická dohoda o volném obchodu, politická diskuse o ní, vysvětlena 

klasická teorie mezinárodního obchodu, kterou byl argumentován její přínos pro regulaci 

migrace, a představen článek 16, který zaváděl krátkodobá pracovní víza. Třetí kapitola 

studuje  americkou  imigrační  politiku  po  roce  1994.  Vysvětluje  tzv.  soustředěné 

vynucovací  operace,  politickou  debatu,  která  vyústila  v přijetí  nových  zákonů  v roce 

1996, zprávy Komise pro přistěhovalectví, a diskusi o imigraci z konce 90. let. V závěru 

jsou shrnuta zjištěná fakta a zhodnocen cíl práce.

4 Bill Ong Hing, Defining American Through Immigration Policy (Philadelphia: Temple University Press, 2004).
5 Debra L. DeLaet, U.S. Immigration Policy in an Age of Rights (Westport: Praeger Publishers, 2000).
6 Andrea Baršová a Pavel Barša, Přistěhovalectví a liberální stát. Imigrační a integrační politiky v USA, západní 
Evropě a Česku (Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005).
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Kontext
Počátky americké imigrační  politiky můžeme datovat  k roku 1793, kdy prezident 

George Washington vyhlásil tzv. politiku otevřených dveří. Postupem času se však tyto 

dveře  spíše  „uzavíraly“,  neboť  zákony  byly  vylučovány  konkrétní  skupiny  lidí  či 

národností. Vůbec první zákon, který přímo hovoří o mexických přistěhovalcích, je zákon 

z roku 1903 (Immigration Act of 1903), díky němuž získali výjimku a nemuseli platit daň 

z hlavy ve výši dvou dolarů.7

V roce 1924 Kongres přijal Zákon o národním původu  (the National Origins Act), 

který byl pozměněn o čtyři roky později. Horní hranice přijímaných přistěhovalců byla 

tímto nastavena na 150 tisíc ročně. Každá národnost měla svoji vlastní hranici, která byla 

počítána jako dvě procenta z počtu obyvatel jednotlivé země ve Spojených státech v roce 

1890.8 Tento zákon se ukázal jako značně diskriminační, neboť na konci 19. století většina 

obyvatel pocházela ze západní a východní Evropy. Další diskriminační imigrační politiky 

Spojených  států  můžeme  nalézt  hned  ve  dvou  obdobích,  kdy  byla  využívána 

tzv. repatriační  politika.  Mezi  lety  1929–1934  (Repatriační  kampaň)  a  1954–1958 

(Operace Wetback) vyhostila  milióny Mexičanů zpět  do Mexika.  Spousta  z nich měla 

americké občanství a deportace probíhaly bez formálních řízení.9

Během druhé světové války byly zahájeny programy pro krátkodobé pracovníky, 

kteří měli nahradit chybějící pracovní sílu. Jedním z nich byl i bracero program, který byl 

zahájen  prostřednictvím  dvoustranných  dohod  se  zeměmi  západní  polokoule  včetně 

Mexika, a byl navržen pro krátkodobé zemědělské pracovníky. Třebaže započal již roku 

1942, Kongresem byl zpětně schválen až o rok později.10 Tyto programy pokračovaly i 

v poválečném období, bylo proto nutné zasadit je do legislativy.  Zákonem z roku 1952 

(the  Immigration  and  Nationality  Act,  známý  také  jako  McCarren-Walter  Act)  byly 

vytvořeny dvě kategorie přistěhovalců – imigranti a neimigranti, které se dále členily na 

dvanáct  podkategorií  podle  klasifikace.  Pro  jednu  z nich  byl  vytvořen  program  H-2, 

do kterého spadali „další dočasní pracovníci“. Do Spojených států mohli vstoupit pouze 

kvůli  práci,  která  byla  svou podstatou  krátkodobá,  a  která  nemohla  být  v dané  chvíli 

obsazena  americkým  občanem.11 Do  této  kategorie  spadali  i  pracovníci  z  programu 

7 DeLaet, U.S. Immigration Policy in an Age of Rights, 119–121.
8 V roce 1890 proběhlo ve Spojených státech sčítání občanů.
9 Hayes, U.S. Immigration Policy and the Undocumented, 13.
10 DeLaet, U.S. Immigration Policy in an Age of Rights, 122.
11 Hayes, U.S. Immigration Policy and the Undocumented, 30.
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bracero, který oficiálně fungoval až do roku 1964.12

Imigrační zákon z roku 1965 (the Immigration and Nationality Act), také známý jako 

Hart-Cellarův zákon, formálně zrušil kvóty pro přistěhovalce na základě jejich národnosti. 

Namísto národnosti nebo státní příslušnosti upřednostňoval ty s dovednostmi, které byly 

žádané, a také umožnil sloučení rodin imigrantů.13 Zákon vytvořil preferenční systém se 

specifickými  limity  pro  jednotlivé  země.  Kvóty  pro  imigrační  víza  pro  východní 

hemisféru  byla  nastavena  na  170 000  s maximálním  počtem  20 000  přistěhovalců  na 

jednu zemi, pro západní hemisféru byla původně na hranici 120 000, později byla však 

změněna na 20 000 na zemi bez ohledu na celkový počet na celou polokouli.14 Žadatel 

o vízum musel  splňovat přísné pracovní požadavky a také musel  dokázat,  že neohrozí 

pracovní místa Američanů.15

Nový systém byl kritizován nejenom hispánskou menšinou, ale také náboženskými 

skupinami a Americkou unií občanských svobod (ACLU).16 Kvůli omezenému počtu víz a 

soupeření s ostatními žadateli příbuzenstvo čekalo dlouhá léta na setkání se svojí rodinou 

ve Spojených státech.  Mexičtí  Američané  požadovali  po Kongresu navýšení  počtu víz 

pro mexické imigranty. Argumentovali tím, že počet žadatelů z Mexika je daleko vyšší 

než z ostatních států západní polokoule, a upozorňovali také na historické vztahy mezi 

Mexikem a Spojenými státy americkými.17 Volání mexických žadatelů nebyla vyslyšena, 

neboť nový zákon si dal za cíl vytvořit z americké imigrační politiky spravedlivý systém, 

který nebude diskriminovat nebo upřednostňovat na základě národnosti, barvy pleti nebo 

náboženského vyznání, který nabídne všem stejné podmínky a příležitosti, ale zároveň se 

bude snažit omezit příliv imigrantů do Spojených států.18

Pozměňovacím návrhem z roku 1976 Kongres vytyčil kvóty pro západní i východní 

hemisféru  na  20 000  víz  pro  zemi.  Zároveň  se  mu  podařilo  vyřešit  dřívější  mezeru 

v zákoně,  díky  které  děti  narozené  mexickým  rodičům  na  území  Spojených  států 

automaticky dostaly americké občanství nehledě na občanství nebo legalitu pobytu svých 

12 DeLaet, U.S. Immigration Policy in an Age of Rights, 123.
13 Timothy J. Henderson, Beyond Borders. A History of Mexican Migration to the United States (Malden: Wiley-
Blackwell, 2011), 101.
14 Alma M. Garcia, The Mexican Americans (Westport: Greenwood Press, 2002), 44.
15 Hing, Defining America Through Immigration Policy, 97.
16 American Civil Liberties Union
17 Henderson, Beyond Borders, 101.
18 DeLaet, U.S. Immigration Policy in an Age of Rights, 81–83.
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rodičů.19 Podle zákonu z roku 1965 totiž do Spojených států přicházelo velké množství 

lidí na základě reunifikace rodin. To činilo z Mexika zemi,  ze které přicházel  největší 

počet zdokumentovaných imigrantů.20 Dalším „problémem“ byl dřívější kvótový systém, 

kvůli němuž mezi lety 1965–1976 prudce narostl počet nelegálních imigrantů a třebaže 

Mexičané netvořili většinu, Imigrační a naturalizační úřad Spojených států amerických se 

zaměřil  právě  na  ně.  Byli  obviňováni  z toho,  že  obsazují  pracovní  místa  amerických 

občanů, a Kongres dokonce uvažoval o zákonu, který by uvalil sankce na zaměstnavatele 

využívající práce těchto přistěhovalců.21

Další zákon o imigrační reformě a kontrole z roku 1986 (the Immigration Reform 

and Control Act – IRCA) byl vyústěním několikaleté společenské a politické debaty, která 

se týkala nedostatečné kontroly jižní hranice a jejího nelegálního překračování.22 Ti, kteří 

ve Spojených státech nelegálně pobývali do 1. ledna 1982 mohli zažádat o status trvalého 

pobytu.  Patřili  mezi  ně  cizinci,  kteří  přišli  na  krátkodobé  nebo  studentské  vízum, 

pracovníci bez povolení, a lidé, kteří překročili povolenou délku pobytu. O trvalý pobyt se 

mohli ucházet i farmáři a zemědělci, kteří vykonávali svou práci nejméně devadesát dnů 

mezi 1. květnem 1985 a 1. květnem 1986. Každý žadatel musel doložit nárok na status 

trvalého pobytu. Ze všech žadatelů z první kategorie pobývajících ve Spojených státech 

do 1. ledna 1982 bylo 70 % Mexičanů, z druhé kategorie farmářů a zemědělců jich bylo 

81,6 %.23 Legalizační proces začal v květnu 1987 a řídil se následujícími kritérii. Žadatel 

musel nejprve vyplnil formulář s osobními údaji a dokumenty potvrzujícími jeho pobyt 

(zpravidla  předkládal  žádost  o vízum,  místo  výkonu  práce  a  dočasného  pobytu). 

Překážkou pro mnohé mohl být úřední poplatek a také nutnost znalosti angličtiny, snadné 

nebylo ani  získat dokumenty dostatečně dokazující  jejich předchozí pobyt.  Následoval 

osobní pohovor, který ve své podstatě pouze potvrzoval skutečnosti uvedené v žádosti. 

Do osmnácti měsíců se žadatel musel buďto prokázat znalostí jazyka, amerických dějin a 

vládního zřízení, nebo předložit potvrzení o zapsání se do studijních kurzů. Poslední část 

legalizačního procesu se netýkala zemědělských pracovníků a většina z nich získala trvalý 

19 Henderson, Beyond Borders, 101.
20 Garcia, The Mexican Americans, 44–5.
21 Hing, Defining America, 98.
22 V 70. a zejména zpočátku 80. let ji využívali nejen Mexičané, ale také Salvadořané, Guatemalci a Nikaragujci 
prchající před občanskou válkou. Všichni byli Reaganovou administrativou označováni za ekonomické 
migranty, přestože jejich důvody k emigraci byly spíše politické.
   Hing, Defending America, 155.
23 Ibid., 166–167.
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pobyt  1.  prosince  1990.24 Zákonem  Kongres  vůbec  poprvé  zakázal  zaměstnavatelům 

najímat ilegální pracovníky a porušení trestal občanskými a trestními sankcemi. Aby se 

zamezilo diskriminaci, zaměstnáni museli být i kvalifikovaní žadatelé, pokud se o pozici  

nepřihlásil americký občan, a zaměstnavatel  po nich nemohl vyžadovat další potvrzení 

o jejich schopnostech – v takových případech by totiž mohl čelit dalším pokutám.25

Zákonem z roku 1990 se navyšoval počet přijímaných na 675 tisíc imigrantů ročně, 

z čehož 480 tisíc připadlo na rodinnou imigraci.  Pro přímé příbuzné neexistoval horní 

limit a pro širší rodinu číslo nesmělo být nižší než 226 tisíc. Ve výsledku tak mohlo být  

přijato více než 480 tisíc rodinných imigrantů, pokud že o víza zažádal velký počet členů 

tzv. nukleární  rodiny  (rodiče,  nezletilé  děti.)  Skupině  kvalifikovaných  imigrantů  bylo 

ročně vyčleněno 140 tisíc víz a 55 tisíc víz dostala nově vzniklá skupina, do které spadali  

lidé ze zemí, ze kterých do Spojených států nepřicházelo tolik lidí a celkově měli malé 

zastoupení v americké populaci. V neposlední řadě zákon dále rozšiřuje antidiskriminační 

ustanovení z IRCA týkající se zaměstnavatelských sankcí.26

Na základě výčtu imigračních politik 20. století můžeme vidět hned několik trendů. 

V prvé řadě je to jakýsi protekcionismus pracovních míst pro americké občany, který se 

výrazněji  začíná  objevovat  v 50.  letech.  Co  se  týče  mexických  přistěhovalců,  nejvíce 

žádanými byli zejména ve válečném a poválečném období, kdy chyběla pracovní síla, a  

tak na základě bracero programu získali dočasná pracovní víza. Velmi přísná repatriační 

politika byla přijata za velké hospodářské krize a v druhé polovině 50. let, díky níž bylo 

vyhoštěno mnoho mexických přistěhovalců. Naopak zákon z roku 1986 umožnil těm, co 

ve Spojených státech pobývali na krátkodobé vízum, nebo toto vízum časově překročili, či 

byli zemědělskými pracovníky, zažádat o trvalý pobyt. Nejvíce tohoto programu využívali 

zejména  Mexičané,  kteří  tvořilo  většinu  žadatelů.  Obecně  však  americká  imigrační 

politika nastavovala kvóty pro přijímané cizince tak, aby všem poskytla stejné příležitosti 

a  ve  své  podstatě  nebyla  diskriminační,  ani  nezvýhodňovala  některé  národnosti. 

Mexičané naopak o navýšení kvót pro své občany usilovali na základě historie vztahů a 

blízkosti těchto zemí.

24 Hing, Defending America, 169–170.
25 Ibid., 179–180.
26 DeLaet, U.S. Immigration Policy in an Age of Rights, 126.
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2. Severoamerická dohoda o volném obchodu a její 
imigrační aspekty

Již  historicky  byla  mexická  zahraniční  politika  ovlivňována  svou  blízkostí 

k světovému  hegemonovi,  ratifikace  dohody  však  znamenala  definitivní  posun 

ke Spojeným státům americkým kvůli ekonomické závislosti, která z ní vznikla.27 V roce 

1990 se mexická vláda obrátila na vládu USA s myšlenkou vyjednat dohodu o volném 

obchodu. V roce 1995 přistoupilo k systému GATT, díky němuž začalo liberalizovat a 

otvírat svou ekonomiku.28 Tento proces se ukázal být výhodný pro státy jako Texas, což 

povzbudilo  tehdejšího  prezidenta  George  Bushe  (ve  funkci  1989–1993)  k zahájení 

rozhovorů.  I  přes  opozici  vedenou  zejména  Americkou  federací  práce  a  Kongresem 

průmyslových organizací se dohodu podařilo v květnu 1991 schválit. Ačkoliv jednání byla 

dokončena  před  volbami  v roce  1992,  nově  zvolený  prezident  Bill  Clinton  (ve funkci 

1993–2001) dohodu podpořil se slibem, že bude usilovat o uzavření doplňkových dohod 

s cílem vyřešit nedostatky vyjednávaného textu v oblastech životního prostředí, práce a 

ochranných opatření.29

Severoamerická  dohoda  o  volném  obchodu  byla  obchodní  smlouvou,  která  se 

vztahovala na směnu zboží, služeb a kapitálu mezi Spojenými státy americkými, Kanadou 

a  Mexikem.  Na rozdíl  od  podobných  dohod  regionální  spolupráce,  jako  je  například 

Maastrichtská smlouva v Evropě, však neřešila problém volného pohybu osob. Přesto se 

očekávalo, že přinese určité výhody v oblastech přesahující ekonomickou a finanční sféru. 

Přesněji řečeno, jedním společným předpokladem bylo, že zvýšené obchodní toky mezi 

Mexikem  a  Spojenými  státy  by  nakonec  snížily  mexickou  migraci.30 Historicky  i 

geograficky byla problematika migrace  zdrojem bilaterálního napětí.31 Autoři  smlouvy 

spoléhali na klasickou teorii mezinárodního obchodu, podle níž se předpokládalo, že se 

Mexiko  soustředí  na rozvoj  výroby  náročné  na  pracovní  sílu,  a  že  větší  investice 

27 María José Reyes Retana Fernandéz, „NAFTA’s impact on US-Mexican border security: drug, trade and 
migration“, Observatoire Politique de l’Amérique latine et des Caraïbes (prosinec 2017): 5, 
https://www.sciencespo.fr/opalc/sites/sciencespo.fr.opalc/files/NAFTA_0.pdf (staženo 12. prosince 2020)
28 GATT, z anglického General Agreement on Tariffs and Trade, česky Všeobecná dohoda o clech a obchodu, 
podepsaná 23 zeměmi v Ženevě roku 1947, byla dohodou mezi mnoha zeměmi, jejichž cílem bylo podporovat 
mezinárodní obchod snížením nebo odstraněním obchodních překážek jako jsou cla nebo kvóty.
29 Alejandro Posadas, „NAFTA’s Approval: A Story of Congress at Work from International Relations to 
National Accountability“, ILSA Journal of International & Comparative Law, č. 2 (1996): 439, 
https://core.ac.uk/download/pdf/51089195.pdf (staženo 12. prosince 2020)
30 Fanny Lauby, „Broken Promises? NAFTA, Immigration, and ‚Shadow‘ Regionalism“, IdeAs: Ideés 
d’Ameriques, č. 1 (2011): 3, https://doi.org/10.4000/ideas.156 (staženo 3. listopadu 2020)
31 Fernandéz, „NAFTA’s impact on US-Mexico border security“, 10.
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ze Spojených  států  a  Kanady  povedou  k vytvoření  nových  pracovních  míst  a  zvýšení 

mezd, čímž se sníží migrace za prací na sever. Tento pohled odpovídal názoru ekonomů, 

kteří vnímali migraci jako investiční rozhodnutí, kdy migrant zvažuje výhody a nevýhody, 

které s sebou přináší přemístění, ať už legální nebo nelegální. Jestliže se v krátkodobém 

hledisku očekávalo, že liberalizace obchodu zvýší imigraci, z dlouhodobého hlediska měla 

dohoda snížit rozdíl v mzdách mezi Mexikem a jeho severními sousedy a eliminovat tak 

emigraci jako vhodnou alternativu pro mexické pracovníky.32 

Stejnou rétoriku použil  i  mexický prezident  Carlos Salinas de Gortari  (ve funkci 

1988–1994).  Byl  přesvědčen  o  tom,  že  volný  obchod  zamezí  pracovní  migraci  a 

zdůrazňoval,  že  Mexiko  chce  pomocí  dohody vyvážet  své  zboží,  nikoliv  své občany. 

Přestože ilegální přistěhovalectví bylo viděno jak mexickou, tak americkou stranou jako 

závažný  problém,  jeho  řešení  nebo  regulace  nebyly  předloženy  při  jednáních 

o Severoamerické  dohodě  o volném  obchodu  prezidentem  Bushem  ani  prezidentem 

Clintonem.33 V roce 1991 prezident Bush v dopise adresovaném Kongresu oznámil,  že 

po dohodě s Mexikem součástí smlouvy nebudou americké imigrační zákony ani pracovní 

mobilita,  byl zde však prostor pro jednání o ustanovení dočasných povolení ke vstupu 

vysoce kvalifikovaným pracovníkům a manažerům.34 Přesto prezident Salinas i prezident 

Clinton  na  svých  veřejných  projevech  mluvili  o  dohodě  jako  o  dohodě,  která  zvrátí 

historický trend ilegálního přistěhovalectví z Mexika.35 Také prezident Jimmy Carter (ve 

funkci  1977–1981)  při příležitosti  podpisu  vedlejších  dohod NAFTA upozornil  na její 

důležitost  v oblasti  ilegální  imigrace,  která by v případě neúspěšného přijetí  ještě  více 

narostla, a prezident Gerald Ford (ve funkci 1974–1977) zde citoval mexického politika, 

který říkal „… přijměte Severoamerickou dohodu o volném obchodu a budeme mít práci 

pro Mexičany v Mexiku. Odmítněte ji a do Spojených států odejde ohromné množství lidí, 

kteří  tam  budou  hledat  práci.  To  nechceme  …“.  Dohoda  se  těšila  podpory  napříč 

politickým  spektrem,  což  dokazovaly  projevy  vyzdvihující  důležitosti  jejího  přijetí 

bývalých republikánských i demokratických prezidentů.36

32 Lauby, „Broken Promises?“, 3.
33 Alan C. Nelson, “NAFTA: Immigration Issues Must Be Addressed”, U.C. Davis Law Review 27, č. 4 (1994): 
987–988, http://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/davlr27&div=35 (staženo 3. listopadu 2020).
34 Kevin R. Johnson, “Free Trade and Closed Borders: NAFTA and Mexican Immigration to the United States”, 
U.C. Davis Law Review 27, č. 4 (1994): 941, 
http://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/davlr27&div=33 (staženo 3. listopadu 2020).
35 Flores-Macías, “NAFTA’s Unfulfilled Immigration Expectations”, 436.
36 „Remarks by President Clinton, President Bush, President Carter, President Ford, and Vice President Gore in 
Signing of NAFTA Side Agreements“, vydáno 14. září 1993 Kanceláří tiskového tajemníka Bílého domu, 
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Klasická teorie mezinárodního obchodu
Integrace  a  synchronizace  americké  a  mexické  ekonomiky  byly  viděny  strůjci 

dohody jako důležitý nástroj potřebný k rozvoji tohoto regionu. Očekávalo se, že smlouva 

výrazně  sníží  migrační  toky  mezi  těmito  dvěma  zeměmi,  třebaže  to  nebylo  přímo 

zaneseno do jejího znění. Tato predikce byla založena na klasické teorii mezinárodního 

obchodu. Podle této teorie by se zvýšením obchodních toků mezi Mexikem, Spojenými 

státy  a  Kanadou  snížila  pracovní  migrace  z Mexika,  neboť  když  státy  s rozdílnými 

ekonomickými podmínkami mezi  sebou odstraní překážky obchodu, zvýšené obchodní 

toky se stanou substitutem za migraci. Celý proces by se řídil principem relativní výhody. 

Nejprve  by  se  kapitálově  řízené  země  specializovali  na produkci  kapitálových  statků, 

zatímco země s rozvíjející se ekonomikou by se zaměřila na výrobu zboží. Následně by 

kapitál přicházející  do rozvojové země vytvořil nová pracovní místa, také díky novým 

technologiím a větší konkurenci. Nakonec by se zvýšila i životní úroveň obyvatelstva a 

tím by se také výrazně omezily důvody k odchodu do zahraničí kvůli potenciálně lepším 

pracovním příležitostem.

V krátkodobém měřítku se očekávalo, že migrace mezi Mexikem a Spojenými státy 

naroste.  Než  by  se  situace  urovnala,  utrpěl  by  tím  především  nevýnosný  průmysl,  a 

předpokládalo se, že bude nějakou dobu trvat, než si právě propuštění pracovníci zvyknou 

v nových odvětvích. Ti, kteří by byli nastalou situací nejvíce zasaženi, by hledali další 

práci za hranicemi, ať už ve Spojených státech nebo v Kanadě. Předpokládalo se, že v této 

době naroste počet emigrantů také kvůli novému zákonu, který v Mexiku rušil kolektivní 

vlastnictví půdy.

Z dlouhodobého  hlediska  se  očekávalo,  že  Severoamerická  dohoda  o  volném 

obchodu vytvoří  z Mexika daleko atraktivnější  zemi pro zahraniční investory díky své 

poloze  a  přístupu  k severoamerickému  obchodu  a  také  relativně  levné  pracovní  síle. 

Zvýšené přímé zahraniční investice by vytvořili lépe placené pozice a tím pádem by se 

snížila pracovní emigrace, jelikož by bylo snazší najít dobře ohodnocenou práci doma, což 

by explicitně výrazně zamezilo ilegálnímu přecházení hranice se Spojenými státy.37

https://clintonwhitehouse6.archives.gov/1993/09/1993-09-14-remarks-by-clinton-and-former-presidents-on-
nafta.html (staženo 12. prosince 2020).
37 Flores-Macías, „NAFTA’s Unfulfilled Immigration Expectations“, 426.
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Diskuse ve Spojených státech amerických
Přestože  ekonomové  a  podnikatelé  téměř  jednohlasně  vyzdvihovali  ekonomický 

prospěch,  který  smlouva přinese  všem zainteresovaným stranám,  odborové organizace 

varovali,  že  americké  firmy přesídlí  své  závody  do  Mexika  a  Američané  tak  přijdou 

o práci. Nebylo to poprvé, kdy zastánci volného obchodu a protekcionisté byli v rozporu, 

přesto  politická  debata  o  dohodě  nezahrnovala  migraci.  Vyjednavači  zkrátka  neviděli 

mezi těmito rovinami žádnou spojitost.38 Teprve ke konci jednání se objevila skupina lidí, 

která  naopak  vyzdvihla  migraci  jako  potenciální  problém  ratifikace  dohody.  Někteří 

z nich pravděpodobně usilovali o pozastavení jednání, jiní o zamezení ilegální imigrace a 

její implementace do znění smlouvy. Tito oponenti argumentovali tím, že pokud Mexiko 

nepřijme  společné  kroky  k zastavení  ilegálního  přistěhovalectví,  Kongres  by  měl 

Severoamerickou dohodu odmítnout.  Oproti  tomu pro zastánce  smlouva představovala 

dlouhodobé řešení tohoto mexicko-amerického problému. Třebaže součástí dohody byla i 

Kanada, kanadští přistěhovalci nebyli americkou společností bráni jako rizikoví a jejich 

otázka se nikdy na jednáních nediskutovala.39 

Alan C. Nelson,  tehdejší  komisař  pro imigrační a naturalizační  službu Spojených 

států, byl toho názoru, že pokud se nepodniknou společné kroky, ilegální imigrace může 

vážně  narušit  úspěšnou  implementaci  dohody.  Navrhoval,  aby  Kongres  a  prezident 

Clinton učinili kroky k posílení ochrany amerických pracovních míst – vyžadovalo by to 

zachování  a  posílení  sankcí  vůči  zaměstnavatelům,  zlepšení  systému  identifikace 

pracovníků  a  zaručení  pracovních  míst  americkým občanům.  Aby  se  vůbec  zamezilo 

ilegálním vstupům do Spojených států, bylo by nutné náležitě chránit jižní hranici. Počítal 

se zavedením poplatků za její překročení, které by mohly později financovat pohraniční  

hlídky,  imigrační  a  jiné  úředníky,  čímž by se  i  vytvořily  nové  pracovní  pozice.  Část  

vybraných peněz by také byla použita na vyhošťování nelegálních imigrantů. Za důležité 

považoval vymezení společných praktik ve vymáhání práva na obou stranách hranice.40 

Levicová  část  amerického  politického  spektra  zahrnující  odborové  skupiny  a 

environmentalisty,  s tradičně  restriktivními  názory  vůči  migraci,  přicházela  s vůbec 

nejsilnějšími námitkami. Odbory, které se obávaly ztráty pracovních pozic vůči Mexiku a 

jeho  značně  nižším  mzdám,  byly  těmi  nejkritičtějšími,  zatímco  environmentalisté 

38 Johnson, “Free Trade and Closed Borders”, 939–940.
39 Ibid., 941.
40 Nelson, „NAFTA: Immigration Issues Must Be Addressed“, 989–990. 
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upozorňovali  na  nedostatek  norem  týkajících  se  životního  prostředí.  Výrazným 

oponentem  byl  Ross  Perot,  který  vybízel  nacionalistické  a  nativistické  názory  a  tím 

podporoval  obavy  z ekonomické  nejistoty  mnohých  Američanů.41 Jeho tvrzení,  že 

Mexičané pracují  za velmi malé peníze a žijí  v nestandardních podmínkách,  ještě více 

stereotypizovalo představy o mexickém lidu a jeho rozdílnostech.  Stejně tak představa 

o zkorumpovaném, špinavém Mexičanovi byla živena nedostatečnými environmentálními 

kontrolami  spojovanými  s úplatnou  vládou.  Názory  opozice  byly  zabarveny  lehkým 

rasismem a etnocentrismem a téměř výhradně se opíraly o charakteristiku Mexika a jeho 

obyvatel.42

V průběhu  let  1993  a  1994  proběhly  průzkumy veřejného  mínění,  které  ukázaly 

následující výsledky. Zatímco z dotazovaných z října 1993 29 % lidí smlouvu preferovalo, 

33 % bylo proti, těch, co si nebyli jistí, byla 4 %, a 34 % bylo bez názoru, za více než rok 

to bylo již 50 % lidí, kteří smlouvu považovali za dobrou, 31 % za špatnou a 19 % bylo  

bez  názoru.43 Na otázku  Pokud  bude  Severoamerická  dohoda  o  volném  obchodu 

schválena,  myslíte  si,  že  emigrace  z Mexika  do  Spojených  států  vzroste,  klesne  nebo 

zůstane zhruba stejná? odpovědělo 50 % respondentů pro stejný stav, 26 % bylo toho 

názoru, že vzroste, 18 % že klesne a 6 % si nebylo jisto.44 Podle těchto výsledků by se 

dalo říci, že americká společnost neměla na smlouvu příliš vyhraněný názor a především 

pak, že její postoj nebyl přímo proti a značná část doufala, že se díky ní podaří regulovat 

migrační toky.

Třebaže se mezinárodní obchodní smlouvy jen zřídka zaobírají migrací,  v případě 

Mexika  a  Spojených  států  bylo  vynechání  této  problematiky  přinejmenším  zvláštní, 

vezmeme-li v úvahu zcela neobchodní záležitosti, které byly diskutovány, jako například 

životní prostředí a pracovní práva, a také ekonomické rozdíly těchto dvou států.45 Dále je 

třeba  připomenout  historii  mexické  imigrace  do  Spojených  států  a  s tím  spojenou 

mexickou komunitu, která zde pobývala, a diskusi o ilegálním přistěhovalectví, která byla 

v této době velmi aktuální.46

41 Ross Perrot (1930–2019) byl americký podnikatel a politik. V roce 1992 kandidoval na prezidenta Spojených 
států. Byl odpůrcem ratifikace Severoamerické dohody o volném obchodu.
42 Johnson, „Free Trade and Closed Borders“, 950–952.
43 Posadas, „NAFTA’s Approval“, 447.
44 Ibid., 449.
45 Mexiko bylo považováno za rozvojovou zemi, naopak Spojené státy za zemi se silnou ekonomikou.
46 Johnson, “Free Trade and Closed Borders“, 954–955.
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Článek 16
Jednání  o  Severoamerické  dohodě  o  volném  obchodu  trvala  čtrnáct  měsíců. 

Schválena byla Sněmovnou reprezentantů 17. listopadu 1993, o tři dny později i Senátem. 

V platnost  vešla  1.  ledna  1994.47 Třebaže  se  do  dohody  nepodařilo  zahrnout  regulaci 

ilegální  imigrace  a  imigrační  zákony  jednotlivých  států  nechávala  v jejich  vlastní 

kompetenci,  článek  16  alespoň  upravuje  dočasná  víza  udělovaná  kvalifikovaným 

pracovníkům. Dočasný pobyt mohl být udělen těm, co nepředstavovali hrozbu pro veřejné 

zdraví, bezpečí nebo národní bezpečnost, a splňovali daná kritéria. Žadatel o vízum musel 

být  občanem  jedné  ze severoamerických  zemí  (tj.  Kanada,  Spojené  státy  americké, 

Mexiko),  musel  se  prokázat  dokumentem  o  dočasné  pracovní  aktivitě,  která  byla 

mezinárodního rozsahu, a spadat pod jednu z 63 kategorií uvedených v článku 16.48 Mezi 

tyto profese patřili například ekonomové, inženýři, architekti, manažeři z různých odvětví, 

vědečtí pracovníci, doktoři, zubaři a jiní zdravotní pracovníci, a také učitelé. Upravena 

byla  i  jejich  požadovaná  kvalifikace,  která  zahrnovala  minimálně  bakalářský  titul, 

případně certifikovaná potvrzení o jejich profesních schopnostech. Žadateli mohli být také 

pracovníci cestovního ruchu včetně řidičů dopravních prostředků.49 O doprovodná víza 

mohli žádat jejich partneři a nezletilé děti s mexickým občanstvím. Celý program počítal 

se  zkušební  dobou  pěti  let  pro mexické  pracovníky,  pro  Kanaďany  měl  trvat 

bez omezení.50

V článku  se  jasně  píše,  že  neslouží  k získávání  trvalého  občanství,  pobytu  ani 

zaměstnání  a  nepředstavuje  překážku  pro  jednotlivé  státy  a  jejich  opatření  v regulaci 

vstupu  cizích  občanů.  Státy  tak  nadále  měli  pravomoci  k zajištění  bezpečnosti  svých 

hranic a využívání vlastních imigračních politik, a článek 16 tak pouze specifikuje vstup a 

dočasný  pobyt  kvalifikovaných  pracovníků.51 Žadateli  nemuselo  být  vízum  vydáno 

v případě, kdy se očekávalo, že by mohl nepříznivě ovlivnit pracovní poměry, nebo pokud 

nedodal potřebné dokumenty dokazující jeho schopnosti potřebné k vykonávání uvedené 

práce.  Státy  se  také  zavázaly  k tomu,  že  omezí  poplatky  spojené  s úředními  úkony 

47 Hufbauer, NAFTA Revisited, 8.
48 Ibid., 132.
49 North American Free Trade Agreement, Chapter 16, Appendix 1–2 (1994).
50 U.S. Immigration and Naturalization Service, “1997 Statistical Yearbook of the Immigration and 
Naturalization Service,”, U.S. Government Printing Office (1999), A.1–22, 
https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/Yearbook_Immigration_Statistics_1997.pdf (staženo 
10. listopadu 2020).
51 North American Free Trade Agreement, Chapter 16, Article 16.2 (1994).
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na nezbytnou částku, která bude přibližně v ceně poskytovaných služeb.52

3. Americká imigrační politika vůči mexickým 
přistěhovalcům po přijetí Severoamerické dohody o 
volném obchodu do konce 90. let 20. století

Operace Gatekeeper
Když byl Bill Clinton tázán ve své prezidentské kampani na řešení ilegální imigrace, 

neměl  žádný plán.  Ilegální  překračování  hranic  chápal  jako komplexní  problém,  který 

ohrožoval  celý  národ.  Ze  začátku  roku  1993 Úřad  pro  národní  kontrolu  drog  pověřil 

laboratoř  Sandia,  aby  zkoumala  nové  metody  na  zvýšení  bezpečnosti  hranic.53 Studie 

doporučila  pohraniční  stráži,  aby  se  zaměřila  na  preventivní  opatření  spíše  než 

na vyhledávání ilegálních imigrantů již pobývajících na území Spojených států. Nabídla 

různá  opatření,  která  měla  ztížit  ilegální  přechod  hranice.  Mezi  nimi  byla  instalace 

fyzických  bariér,  nebo  například  využívání  moderních  elektronických  sledovacích 

zařízení. Ve stejné době probíhala kolem řeky Rio Grande regionální operace  Blockade 

řízená  velitelem  Sylvestrem  Reyesem  (ve funkci  1984–1995).  Své  jednotky  rozmístil 

blízko sebe tak, aby zastrašil potenciální ilegální imigranty snažící se překročit hranici  

právě  v těchto  místech.  I  když  tato  strategie  neměla  úplnou  podporu  Washingtonu, 

ukázala, že krátkodobě výrazně zamezila ilegálním přechodům. Výsledku si všimla jak 

média, tak Kongres. Imigrační a naturalizační úřad Spojených států byl proto pod tlakem, 

aby napodobil tuto akci, pojmenovanou jako El Paso experiment, na všech částech hranice 

s  Mexikem.  Nastartovala  se  tak  politická  debata,  která  vyústila  ve vytvoření  tzv. 

soustředěných vynucovacích operací. Jednou z nich byla i operace Gatekeeper (zahájena 

v říjnu 1994 jižně od San Diega), která se později ukázala jako vůbec nejtragičtější, dále 

Safeguard (zahájena  v říjnu  1994  v Arizoně)  a  Rio  Grande (zahájena  v srpnu  1997 

v Brownsville v Texasu).54

Plán těchto akcí byl založen na zvýšeném počtu pohraničních hlídek, což by samo 

o sobě odradilo cizince k ilegálnímu vstupu do země. Pohraniční hlídka Spojených států 

52 North American Free Trade Agreement, Chapter 16, Article 16.4 (1994).
53 Sandia byla národním zřízením podporovaném federální vládou. Věnovala se vojenskému výzkumu.
54 Hing, Defending America, 184–185.
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touto dobou spadala pod Imigrační a naturalizační úřad (Immigration and Naturalization 

Service – INS). Jednalo se o federální agenturu, která měla za úkol odhalit a zabránit 

vstupu ilegálních imigrantů, teroristů, stejně tak nedovolenému pašování a obchodování 

s lidmi  a  drogami.  Do  konce  90.  let  se  agentura  nejvíce  zaměřovala  na  kontrolu 

nelegálního přistěhovalectví a obchodování s narkotiky.55 Hlídky měly působit především 

na tradičních vstupních koridorech a cestách,  které používali  pašeráci.  Počítalo se i  se 

stavbou  oplocení,  které  by  spolu  s fyzickou  ostrahou  nahnalo  migranty  do  méně 

přístupných a bezpečných oblastí, a také tam, kde by bylo snazší jejich zadržení.56 Tyto 

operace  militarizovali  americko-mexickou  hranici,  kriminalizovali  ilegální  imigranty  a 

také  legitimizovali  státní  praktiky.  Vedle  pohraniční  kontroly,  která  získala  větší  

pravomoci na konci 80. let 20. století pro efektivnější boj s pašeráky drog, se na akcích 

podílela armáda, námořnictvo, letectvo, národní garda, a také místní policie. Se spuštěním 

operací přibylo závažných zločinů a jejich potrestání. Pěti až deseti lety vězení mohli být 

potrestáni převaděči (v případě opakovaného zadržení až patnáct let), dvouletý trest odnětí 

svobody pak hrozil těm, co přecházeli nelegálně a již měli trestní záznam, nebo falšované 

dokumenty dovolující pobyt, stejně tak těm, kteří se v minulosti hranici pokusili ilegálně 

překročit.57 

Přestože  se  operaci  Gatekeeper podařilo  výrazně  ztížit  podmínky  pro  ilegální 

překročení hranice a okolí San Diega již nečelilo takovému návalu nezdokumentovaných 

přistěhovalců,  nedá  se  považovat  za  úspěšnou.58 Cesty  se  přesunuly  více  na  východ 

do oblastí s drsným terénem a horami, což zapříčilo mnohá úmrtí.59 Od počátku operace 

Gatekeeper  se  počet  úmrtí  ilegálních  přistěhovalců,  kteří  se  pokoušeli  přejít  hranici 

s Kalifornií, zvýšil z 23 na 140. Od roku 1996 do roku 2000 se počet úmrtí v Arizoně 

zvýšil ze 7 na 90, v Texasu to bylo z 21 na 269.60 Podle Wayna Corneliuse z kalifornské 

univerzity měli imigranti větší šanci k úspěšnému přechodu po operaci Gatekeeper, mimo 

jiné  díky  profesionálním  převaděčům  a  pašerákům.  Také  podle  vládního  hlášení  se 

55 Nelson, „Bill Clinton, George W. Bush, and Immigration Policy“, 16.
56 Cílem bylo migranty vyděsit natolik, aby cestu vůbec nepodstupovali.
    Hing, Defending America, 187.
57 Michael Huspek, „Production of State, Capital, And Citizenry: The Case of Operation Gatekeeper“, Social 
Justice 28, č. 2 (2001): 54–55, https://www.jstor.org/stable/29768075?seq=1 (staženo 22. listopadu 2020)
58 V roce 1993 zde bylo zadrženo 531 689 ilegálních přistěhovalců, zatímco v roce 1998 jich bylo „pouze“ 
248 092.
59 Mezi lednem a říjnem 1997 zemřelo při překračování hranice s Kalifornií 72 imigrantů.
60 Nelson, „Bill Clinton, George W. Bush, and Immigration Policy“, 47.
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výsledky o úspěchu akce zdály být neprůkazné.61 Přesto ji prezident Clinton vylíčil jako 

úspěšnou během své kampaně v roce 1996. Věděl, že pro znovuzvolení potřeboval získat 

především Kalifornii, ale i další státy přímo sousedící s Mexikem, což se mu až na stát 

Texas nakonec podařilo.62

Zákony z roku 1996 – Personal Responsibility and Work Opportunity 
Reconciliation Act, Illegal Immigration Reform and Immigrant 
Responsibility Act

Přestože se očekávalo, že Severoamerická dohoda o volném obchodu v krátkodobém 

měřítku zvýší mexickou emigraci, situace v Mexiku tomu ještě více dopomohla. Přesně 

1. ledna  1994,  tedy  v den,  kdy  dohoda  vešla  v platnost,  vypuklo  na  ve  státě  Chiapas 

povstání,  které spolu s hospodařením federální vlády vedlo k ekonomické krizi.63 Díky 

půjčkám, které z velké části přicházely ze Spojených států, a jejichž zprostředkování bylo 

prostřednictvím Severoamerické  dohody o volném obchodu daleko snazší,  se  do roku 

1996 podařilo mexickou ekonomiku obnovit, a Mexiko bylo schopno své závazky splatit  

včetně úroků do ledna 1997.64 Krize donutila k emigraci desetitisíce lidí. Podle odhadů 

imigračního a naturalizačního úřadu americkou hranici v roce 1994 nelegálně překročilo 

473 tisíc Mexičanů, v roce 1995 jich bylo o čtyřicet tisíc víc.65

Touto dobou sílila veřejná debata o nutnosti zavedení nových omezení týkajících se 

jak legální, tak nelegální migrace. Anti-imigrační skupiny jako Federace pro americkou 

imigrační reformu (the Federation for American Immigration Reform – FAIR)  získaly 

prominentní postavení v jednáních o nových politikách, a spolu s vítězstvím republikánů 

ve Sněmovně  i  v Senátu  v roce  1994  se  diskuze  o  imigračních  politikách  ubírala 

restrikcionistickým směrem.66 Spolu s probíhající válkou proti zločinu se kriminalizovalo i 

61 Matthew Jardine, „Operation Gatekeeper“, Peace Review 10, č. 3 (1998): 333, 
doi:10.1080/10402659808426165 (staženo 22. listopadu 2020).
62 Nelson, „Bill Clinton, George W. Bush, and Immigration Policy“, 47.
63 Tzv. krize pesa trvala dva roky. Povstání v Chiapas vedené Zapatisty upozorňovalo na neustálé zanedbávání 
chudých jižních států, zatímco federální vláda upínala svou pozornost na moderní státy severní Ameriky.
64 Gary Clyde Hufbauer a Jeffrey J. Schott, NAFTA Revisited, (Washington, DC: Institute for International 
Economics, 2005), 8–11.
65 U.S Immigration and Naturalization Service, „Estimates of the Unauthorized Immigrant Population Residing 
in the United States: 1990 to 2000“, Office of Policy and Planning (2000), 13, 
https://www.dhs.gov/xlibrary/assets/statistics/publications/Ill_Report_1211.pdf (staženo 10. listopadu 2020).
66 DeLaet, U.S. Immigration Policy, 103.
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ilegální přistěhovalectví.67 Posláním FAIR bylo zlepšit bezpečnost hranic, zastavit ilegální 

imigraci,  a  podporovat  úroveň  imigrace  v souladu  s národními  zájmy,  což  podle  nich 

představovaly tradiční kvóty 300 tisíc přistěhovalců ročně. Mimo FAIR působily i státní  

organizace,  jako například  Americans for Immigration Control ve Virginii  a  STOP-IT 

(Stop the Out-of-control Problems of Immigration Today) v Kalifornii. Pro tyto skupiny 

představovaly ilegální přistěhovalci řadu společenských problémů, vinily je z velké míry 

nezaměstnanosti, degradace životního prostředí, drogových válek, kriminality, působení 

gangů a etnického napětí.68 Třebaže to byli typicky republikáni, kdo prosazovali tvrdší 

zacházení s ilegály, demokraté roku 1993 přijali stejný přístup, především kvůli získání 

nových voličů.  

Roku 1994 kalifornský guvernér  Pete  Wilson (ve funkci  1991–1999,  republikán) 

prosadil  kontroverzní  návrh  „Zachraňme náš  stát“  (Save  Our  State),  známý také  jako 

Návrh  187,  který  odepíral  veřejné vzdělávání,  zdravotní  péči  a  další  služby ilegálním 

přistěhovalcům.  V rámci  kampaně  na  jeho  znovuzvolení  své  voliče  upozorňoval 

na výdaje, které jsou spojeny s těmito imigranty, a které občané platí ze svých daní. Díky 

kriminalizaci ilegálního přistěhovalectví se těšil znovuzvolení, a třebaže se návrh později 

ukázal  jako  protiústavní,  tento  nový  přístup  imigrační  politiky  rezonoval  americkou 

společností, což vyústilo v přijetí nového zákona roku 1996.69

„Všichni  Američané,  nejen ti  v nejvíce postižených státech,  ale na všech místech 

v této zemi, jsou právem znepokojeni velkým počtem ilegálních imigrantů, kteří k nám 

přicházejí.  Pracovní  místa,  která  zastávají,  by  jinak  mohli  zastávat  naši  občané  nebo 

legální přistěhovalci. Veřejná služba, kterou využívají, zatěžuje naše daňové poplatníky. 

Proto se naše správa snažila ještě více zajistit naše hranice najímáním rekordního počtu 

nových  příslušníků  pohraniční  stráže,  deportovala  dvakrát  více  cizinců  kvůli  trestné 

činnosti  než kdykoliv  předtím,  omezovala  ilegální  zaměstnávání,  a  odepřela  výhody 

v sociální  oblasti  ilegálním  přistěhovalcům.  V rozpočtu,  který  vám  představím,  se 

pokusíme  udělat  více  pro urychlení  deportace  nelegálních  cizinců,  kteří  jsou  zatčeni 

67 Válka proti zločinu (War on Crime) je politika s přísným systémem trestního soudnictví prostřednictvím 
přísnějších trestů. Její počátky se datují do 60. let 20. století a jejími tehdejšími hlavními propagátory byli 
Ronald Reagan a Richard Nixon.
68 DeLaet, U.S. Immigration, 105.
69 Patrisia Macías-Rojas, „Immigration and the War on Crime: Law and Order Politics and the Illegal 
Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act of 1996“, Journal on Migration and Human Security 6, 
č. 1 (2018): 7–9, https://www.proquest.com/docview/1986907036/fulltextPDF/FDC5E6DB167E405APQ/1?
accountid=15618 (staženo 12. prosince 2020).
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za trestné činy,  a také více pro lepší  identifikaci  ilegálů na pracovišti,  jak doporučuje 

komise v čele s bývalou kongresmankou Barbarou Jordan. Jsme národem imigrantů. Jsme 

ale také národem zákonů. Je nesprávné a v konečném důsledku sebezničující, aby národ 

přistěhovalců  dovolil  takové  zneužití  svých  imigračních  zákonů,  jaké  jsme  viděli 

v posledních letech, a musíme udělat více proto, abychom to zastavili.“70 Toto prohlásil 

prezident Clinton před společným zasedáním Kongresu 24. ledna 1995. Zdálo se, že jeho 

silná imigrační politika byla mezi mnoha, které mu pomohly k úspěšnému znovuzvolení a 

která mu získala jinak tradičně republikánské voliče. Když v roce 1996 nastoupil do svého 

druhého funkčního období, nová imigrační politika byla již v plném proudu. 

V 90. letech 20. století panovala oprávněná obava z významného nárůstu ilegálního 

přistěhovalectví.71 Podle  imigračního  a  naturalizačního  úřadu  se  počet  ilegálních 

přistěhovalců  zvýšil  z 3,5  milionu  v roce  1990  na  5,8  milionu  v roce  1996.  INS 

odhadoval, že přibližně 41 procent, tedy 2,1 milionu, překročilo povolenou dobu pobytu 

danou  vízy,  zatímco  dalších  3,7  milionu  se  dostalo  do  země  nelegálně.  Úřad  dále 

odhadoval,  že mexičtí ilegální přistěhovalci  z nich v roce 1996 tvořili  asi 64 procent.72 

Také  na  základě  těchto  dat  se  podařilo  prosadit  hned  dva  zákony,  které  měly  za  cíl  

přistěhovalectví  omezit.  Prvním  z nich  byla  reforma  sociálního  zabezpečení,  která 

odepírala  základní  federální  dávky  legálním  i  ilegálním  přistěhovalcům,  a  druhým 

reforma ilegálního přistěhovalectví jako takového.73

Důvodem pro přijetí  dosud bezprecedentního a velmi přísného zákona nazvaného 

jako Personal Responsibility and Work Opportunity Reconciliation Act (PRWORA)  byla 

jednak nepřestávající imigrace, ale především využívání sociálních dávek přistěhovalci. 

Zákon  tak  většině  cizinců  odpíral  možnost  čerpat  potravinové  lístky,  důchodové 

zabezpečení,  a  finanční  podporu  pro  chudé,  staré  nebo  zdravotně  postižené.  Z těchto 

programů  byli  vyloučeni  stávající  přistěhovalci,  kteří  ve  Spojených  státech  pobývali 

v době přijetí  zákona,  stejně tak ti,  kteří  přišli  po něm. Po dobu pěti  let  nemohli  tito  

imigranti  vyžívat  federálních  benefitů,  jako  například  dočasnou  asistenci  pro  rodiny 

v nouzi, Medicaid, nebo program dětského zdravotního pojištění. Výjimku získali někteří 

70 „Adress Before a Joint Session of the Congress on the State of the Union“, The American Presidency Project, 
24. ledna 1995. https://www.presidency.ucsb.edu/documents/address-before-joint-session-the-congress-the-state-
the-union-11#axzz1y9IhNx00 (staženo 12. prosince 2020).
71 Nelson, „Bill Clinton, George W. Bush, and Immigration Policy“, 35.
72 U.S Immigration and Naturalization Service, „Estimates of the Unauthorized Immigrant Population“, 12–13.
73 DeLaet, U.S. Immigration Policy, 103.
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legální  přistěhovalci,  mezi  něž  patřili  uprchlíci,  kteří  podporu  mohli  čerpat  v prvních 

letech svého pobytu ve Státech, dále legální imigranti, kteří zde sami, nebo jejich partneři  

či rodiče, pracovali alespoň 10 let a přispívali tak svými daněmi do státního rozpočtu, a 

cizinci, kteří sloužili v americké armádě. Zákonem se zároveň odepíraly veškeré federální 

výhody tzv. nekvalifikovaným přistěhovalcům a úřadům se nařizovalo, aby jejich právní 

statusy pečlivě ověřovaly. Mezi tyto patřili nejen cizinci bez potřebných dokumentů, ale 

také skupiny lidí, kteří sice disponovali oprávněním ve Spojených státech dočasně zůstat, 

neměly zde však trvalý pobyt.74

Dne  30.  září  1996  prezident  Clinton  podepsal  nový  imigrační  zákon  –  Illegal 

Immigration Reform and Responsibility Act (IIRRA). Jak již název napovídá, hlavní náplní 

byla ilegální imigrace.75 První částí je zaváděna lepší ochrana hranic, zajištění legálního 

vstupu a posílení složek imigračních úřadů. Druhá část  upravuje tresty pro převaděče, 

pašeráky a imigranty s falšovanými doklady a dokumenty. Třetí část hovoří o deportacích, 

čtvrtá o zaměstnávání ilegálních imigrantů a pátá o sociálních dávkách.76

Celkově lze zákon rozdělit do tří kategorií podle toho, na koho nebo co míří. Legální  

přistěhovalci již nemohli čerpat všechny sociální dávky, jako tomu bylo před rokem 1996,  

což bylo ostatně ustanoveno již v PRWORA. Velký důraz byl kladen na ochranu hranic, a 

proto byla potřeba významného navýšení rozpočtu pohraniční stráže.  Část výdajů byla 

vyčleněna  na  fyzickou  ochranu  hranic,  která  počítala  s tím,  že  se  počet  pohraničníků 

při jihozápadní  hranici  do  roku  2001  zdvojnásobí,  a  dvanáct  milionů  dolarů  mělo 

připadnout na postavení trojitého oplocení, které by začínalo u Tichého oceánu a vedlo 

dále na východ. Generálnímu prokurátorovi byly zákonem posíleny pravomoci, díky nimž 

mohl povolat další federální organizace a využívat jejich vybavení při střežení hranice. 

IIRRA také zpřísňovala pokuty za ilegální překročení, stejně tak i asistenci při  něm. Nové 

pokuty dosahovaly výše až 250 dolarů, pokud se jednalo o první prohřešek, v případě 

opakujícího se byly dvojnásobné.  Pokuty měly být  udělovány i  osobám s falšovanými 

doklady a  dokumenty.  Část  zákona  se  věnovala  cizincům,  kteří  ve  Spojených  státech 

dočasně  legálně  pobývali.  Zákon  navrhoval  vytvoření  systému,  který  by  kontroloval 

74 Wendy Zimmermann a Michael Fix, „Immigration and welfare reforms in the United Sttes through the lens of 
mixed status families“, v From Immigration Controls to Welfare Controls, eds. Steve Cohen, Beth Humphries a 
Ed Mynott (London: Routledge, 2002), 67–68.
75 Thomas J. Espenshade, Jessica L. Baraka a Gregory A. Huber, „Implications of the 1996 Welfare and 
Immigration Reform Acts for US Immigration“, Population and Development Review 23, č. 4 (1997): 775 
https://www.jstor.org/stable/2137379?seq=1 (staženo 14. prosince 2020).
76 Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act, 8 U.S.C. (1996).
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všechny příchody i odchody ze země tak, aby imigrační úřad mohl snadněji monitorovat 

držitele dočasných víz, a ti tak nemohli danou délku pobytu překročit.77

Zákonem  naopak  nebyly  zavedeny  žádné  nové  sankce  pro  zaměstnavatele 

využívající  práce  ilegálních  přistěhovalců.  Podle  Debry  L.  DeLaet  to  jsou  právě  tyto 

prostředky, díky kterým by se federální vládě mohlo podařit výrazně snížit migrační toky. 

Upozorňuje také na nerovnoměrné rozdělení prostředků mezi hraniční kontrolu a posílení 

sankcí  pro zaměstnavatele.  Komise  pro  imigrační  reformu  navrhovala  vytvoření 

celonárodní  databáze  čísel  sociálního  zabezpečení,  která  by  sloužila  ke  kontrole 

pracovního  povolení  pro  potencionálního  zaměstnance.  Kvůli  silné  opozici  sdružení 

zaměstnavatelů,  občanskoprávních  skupin  a  etnických  organizací  se  tento  plán 

neuskutečnil.  Zefektivnění  sankcí  zkrátka  nekorespondovalo  s obchodními  zájmy,  a 

obhájci občanských práv a zástupci etnických menšin tvrdili, že národní registr by mohl  

přispět k ještě větší diskriminaci, protože by vedl k rozsáhlejším kontrolám. 

Další podfinancování vidí DeLaet v oblasti vnitřní kontroly a opět do kontrastu uvádí 

rozpočet pro kontrolu hranic. Zatímco zákon nařizoval navýšení pracovníků pohraniční 

služby ročně o tisíc osob, u pracovníků vnitřní kontroly to bylo pouhých tři sta. Rozdílné 

financování bylo založeno na předpokladu, že ilegální imigranti jsou primárně ti, kteří se 

do země dostanou tajně, a to především přes americko-mexickou hranici. Ve skutečnosti 

však  velká  část  přicházela  legálně,  ale  překročila  povolenou  dobu  pobytu  a  nadále 

zůstávala  ve Spojených  státech,  anebo  se  prokazovala  podvodnými  dokumenty. 

Diverzifikace kontrol by pomohla v řešení všech typů ilegální migrace, pro Kongres bylo 

ovšem daleko snadnější a politicky proveditelnější posílení ostrahy hranic, také tím dával  

jasně najevo svůj postoj vůči přistěhovalectví. Také občanskoprávní a etnické organizace 

oponovaly  posílení  vnitřních  kontrol,  neboť  se  obávaly  obtěžování  a  diskriminace 

etnických  menšin,  jejichž  členové  byli  občany  Spojených  států  anebo  měli  potřebné 

dokumenty k pobytu a zaměstnání.78

Třebaže se během Clintonova prezidenství  rozpočet  pro Imigrační  a naturalizační 

úřad téměř ztrojnásobil z 1,5 miliardy dolarů na 4,2 miliardy, z čehož 3 miliardy dolarů 

putovaly na financování pohraniční kontroly mezi lety 1994 a 1998, ztrojnásobil se i počet 

pracovníků hraniční stráže, počet zadržených se více než zdvojnásobil a bylo postaveno 

nové oplocení, ani spolu s dalšími opatřeními se administrativě nepodařilo snížit  počet 

77 Espenshade, „Implications of the 1996 Welfare and Immigration Reform Acts“, 776–777.
78 DeLaet, U.S. Immigration Policy, 112–113.
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ilegálních přistěhovalců. Ve skutečnosti se počet ilegálních přistěhovalců ve Spojených 

státech zvýšil – z 5,7 milionu v roce 1995 na 8,6 milionu v roce 2000.79 Se zpřísňujícími 

se zákony a podmínkami pro přechod hranice se vyvíjely i taktiky migrantů, pašeráků a  

převaděčů. Častěji se využívalo nákladní dopravy a daleko sofistikovanějších falšovaných 

dokumentů.  Spousta  pašeráků  své  „klienty“  nejprve  ilegálně  převedla  do  Portorika, 

případně  na Panenské  ostrovy,  odkud nastoupili  na  vnitrostátní  lety,  které  nebyly  tak 

striktně kontrolovány jako ty mezinárodní.80

Komise pro reformu přistěhovalectví a pracovní zákony z konce 90. let
Do  konce  90.  let  se  již  žádná  reforma  imigrační  politiky  neuskutečnila,  i  přes 

doporučení, která vydala Komise pro reformu přistěhovalectví mezi lety 1994 a 1997.81 

Tato  komise  byla  ustanovena  zákonem  z roku  1990,  aby  přezkoumala  a  zhodnotila 

implementaci  a  dopad  amerických  imigračních  politik,  a  svá  zjištění  a  doporučení 

následně  přednesla  Kongresu.  Roku  1994  do  jejího  čela  prezident  Clinton  dosadil 

poslankyni Sněmovny reprezentantů Barbaru Jordan (ve funkci 1994–1996). Podle ní má 

demokratická společnost právo, ale také zodpovědnost, migraci regulovat tak, aby sloužila 

národním zájmům. V průběžné zprávě z roku 1994 nazvané Imigrační politika Spojených 

států  amerických  –  obnovení  důvěryhodnosti  (U.S.  Immigration  Policy:  Restoring 

Credibility) komise  hovoří  o  tom,  jak  navrátit  důvěryhodnost  pomocí  jednoduchého 

měřítka. Ti, kteří mají právo přijít do Spojených států, se tam také dostanou, ti, kteří by se 

tam naopak neměli dostat, jsou drženi mimo, a ti, kteří jsou považování za deportovatelné,  

musí odejít.82 Komise celkově vydala čtyři obsáhlé zprávy, přičemž ta závěrečná z roku 

1997 s názvem Stát se Američanem – přistěhovalectví a imigrační politika (Becoming an 

American: Immigration and Immigrant Policy) shrnula všechny její poznatky.83

Člení  se  do  tří  hlavních  bloků  –  amerikanizace  a  integrace  přistěhovalců, 

důvěryhodný rámec pro imigrační politiku, a dosažení cílů imigrační  politiky.  V první 

části  zdůrazňuje  nutnost  amerikanizace  příchozích  cizinců,  což  zahrnuje  pěstování 

79 Nelson, „Bill Clinton, George W. Bush, and Immigration Policy“, 17–18.
80 DeLaet, U.S. Immigration Policy, 112–113.
81 Baršová, Přistěhovalectví a liberální stát, 69.
82 „The US Commission on Immigration Reform (a.k.a. The Barbara Jordan Commission) final reports and 
recommendations to Congress: 1996–1997“, US Incorporated. https://usinc.org/resources/u-s-commission-
immigration-reform/ (staženo 14. prosince 2020).
83 Baršová, Přistěhovalectví a liberální stát, 69.
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společného závazku k americkým hodnotám svobody, demokracie a rovných příležitostí. 

Komise tím žádá federální, státní, i místní vlády o poskytnutí zdrojů, které by napomohly  

snadnější integraci. Financovaly by se tím programy pro lepší orientaci nově příchozích i  

přijímajících  komunit,  a  také  například  vzdělávání  ve  znalostech  anglického  jazyka  a 

základních občanských hodnot. Za důležité považuje co nejrychleji zreformovat proces 

získávání občanství, aby byl co nejúčinnější a nejspravedlivější.

Ve  druhé  části  komise  zdůrazňuje  svoji  podporu  pro  řádně  regulovaný  systém 

pro přijímání cizinců, kteří mají nárok na legální trvalý pobyt. Navrhuje, aby se dosavadní  

priority předefinovaly a kvóty pro jednotlivé skupiny příchozích přerozdělily tak, aby bylo 

snadnější účinně plnit cíle imigrační politiky. Namísto reunifikace širší rodiny doporučuje 

podporovat  sjednocování  tzv.  nukleární  rodiny,  stejně  tak  aby  namísto  přijímání 

nekvalifikovaných  pracovníků  byli  upřednostňováni  ti  s většími  zkušenostmi.84 

Problémovým byla právě reunifikace rodin, neboť rodinní příslušníci často čekali až čtyři  

roky na přijetí a po tuto dobu ve Státech pobývali nelegálně. Co se týče kvót pro přijímání 

legálních imigrantů, komise doporučovala stanovovat limity na určitou dobu v rozmezí tří 

až pěti let. Poté by bylo jednoduší systém zhodnotit a případně přenastavit. Nadále také 

doporučovala neodpírat výhody legálním přistěhovalcům jen proto, že nejsou americkými 

občany. Zpráva myslela i na zahraniční pracovníky, kteří disponovali krátkodobými vízy. 

Pro  takové  by  byly  vytvořeny  tři  kategorie  –  první  by  byli  ze  zákona  osvobozeni  

od standardů ochrany práce ze závažných nebo politických důvodů, v druhé kategorii by 

byli  ti,  jejichž přijetí  se řídí  smluvními závazky (například Severoamerickou dohodou 

o volném obchodu), a třetí, jejichž přijetí musí splňovat stanovené standardy trhu práce.85 

V této době probíhá diskuze o tom, zda-li přistěhovalci představují finanční přítěž, nebo 

naopak  přínos.  Komise  zde  cituje  zprávu  Národní  rady  pro  výzkum,  která  tvrdí,  že 

na federální úrovni naturalizovaní cizinci přispívají daněmi do rozpočtu více, než z něj 

čerpají,  což ovšem nemusí platit  na lokálních úrovních.  Klíčovou rolí  je zde vzdělání  

těchto lidí, neboť podle Rady přistěhovalci bez vzdělání za celý život nepřispějí na daních 

tolik,  aby se to vyrovnalo jejich čerpání  z rozpočtu v podobě služeb jako je například 

84 Nukleární rodinnou jsou myšleni manželé a nezletilé děti, zatímco širší rodinu zahrnují již dospělí potomci a 
další příbuzní.
85 „Becoming an American: Immigration and Immigrant Policy“, U.S. Commission on Immigration Reform, 
vydáno 30. září 1997. http://usinc.org/wp-content/uploads/2014/11/U.S.-Commission-on-Immigration-
Reform.pdf (staženo 14. prosince 2020).
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zdravotní péče.86

Pravděpodobně  nejdiskutovanějším  tématem  napříč  politickým,  ale  i  občanským 

spektrem, byla otázka ilegálního přistěhovalectví. Komise zjistila, že k jeho omezování je 

potřeba  lepší  správy  hranic,  účinnější  odrazování  od  zaměstnávání  pracovníků 

bez potřebných dokumentů, úsilí o spolupráci se zeměmi, odkud přistěhovalci přicházejí, 

lepší  sběr  dat  a  jejich  analýza,  vytvoření  mechanismů,  které  by  napomohly  řešení 

mimořádných  událostí  v oblasti  migrace,  a  zlepšení  kapacity  pro  vyhošťování 

deportovatelných cizinců. Některá doporučení byla implementována programy pohraniční 

policie a byla zahrnuta i  do zákonu z roku 1996. Zpráva cituje studii z roku 1997, která 

zkoumala migraci  mezi  Mexikem a Spojenými státy.  Podle ní  se po zvýšení  kontroly 

hranice  sice  snížil  počet  překračujících  osob,  prodloužila  se  však  jejich  doba  pobytu 

ve Státech. Imigranti si našli nové trasy, které byly často nebezpečnější především kvůli 

přírodním podmínkám, což zapříčinilo častější úmrtí.  Studie upozorňuje i na zvýšenou 

kriminalitu podél hranice, která přímo zasáhla i pracovníky pohraniční služby. Komise 

v této  části  zprávy  upozorňuje,  že  nedílnou  součástí  imigrační  politiky  vůči  ilegálním 

imigrantům jsou deportace. Vyzývá proto k okamžitým reformám, které by napomohly 

zlepšit správu systému vyhošťování, a které by zajistily, že cizinci, u kterých se prokáže  

ilegalita jejich pobytu, opravdu budou ze země vyhoštěni.87

Vzhledem k tomu, že občané věřili, že hranice je pod kontrolou, a nezaměstnanost 

na konci 90. let dosáhla rekordních minim, vypadalo to, že politická debata o ilegálním 

přistěhovalectví zmizela.88 Naopak v této době můžeme vidět oživení politiky krátkodobé 

pracovní  migrace.  Kongres  v roce  1998  a  2000  schválil  dva  zákony  –  Workforce 

Investment Act  of 1998 a American Worker Information Technology Skills Improvement 

Act of 2000, které umožnily zvýšit počet neimigračních pracovních víz pro odborníky a IT 

specialisty.89 Ve  své  podstatě  tyto  zákony  nepřinesly  velkou  změnu  pro  mexické 

kvalifikované pracovníky, neboť jejich podmínky pro získání dočasných víz kopírovaly ty 

sjednané v Severoamerické dohodě o volném obchodu.90 Touto dobou se v kontextu debat 

o mexické migraci  začal  objevovat i  argument o stárnutí americké populace a potřebě 

86 Baršová, Přistěhovalectví a liberální stát, 69.
87 Becoming an American: Immigration and Immigrant Policy.
88 Nelson, „Bill Clinton, George W. Bush, and Immigration Policy“, 31.
89 Baršová, Přistěhovalectví a liberální stát, 69.
90 Lindsay Lowell, „Skilled Immigration Policy in the United States: Does Policy Admit „Enough“ Skilled 
Workers?“, v Wanted and Welcome? Policies for Highly Skilled Immigrants in Comparative Perspective, ed. 
Triadafilos Triadafilopoulos (New York: Springer Science+Business Media New York, 2013), 110–111.
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vylepšit imigrací situaci důchodového systému.91

S probíhající prezidentskou kampaní v roce 1999 si kandidáti uvědomovali důležitost 

získání  hlasů  hispánské  menšiny.  Jelikož  několik  republikánů  v Kongresu  také  chtělo 

získat jejich podporu, navrhli zákon nazvaný  Agricultural Job Opportunity Benefits and 

Security  Act.  Tato  legislativa  měla  vytvořit  jednodušší  cestu  pro  přistěhovalce,  kteří 

pracovali ve Spojených státech a přispívali do její ekonomiky.92 I když zákon preferoval 

zaměstnávání amerických občanů, přistěhovalci po splnění požadovaných kritérií, mezi 

něž patřilo vykonávání zemědělských prací po dobu pěti let, mohli získat status trvalého 

pobytu, a myslelo se i na jejich pracovní podmínky, jako byla bezpečnost anebo jejich 

ubytování.93 Zákon  však  nakonec  nebyl  přijat,  jelikož  mnoho  členů  Kongresu  chtělo 

počkat, jaké imigrační návrhy přinese vláda George Bushe (ve funkci 2001–2009).94

91 Baršová, Přistěhovalectví a liberální stát, 69.
92 Nelson, „Bill Clinton, George W. Bush, and Immigration Policy“, 56.
93 „Agricultural Job Opportunity Benefits and Security Act of 1999“, Congress.gov, oficiální stránky pro 
informace o americké federální legislativě, https://www.congress.gov/bill/106th-congress/senate-bill/1814 
(staženo 14. prosince 2020).
94 Nelson, „Bill Clinton, George W. Bush, and Immigration Policy“, 56.
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4. Závěr
Sblížení  Mexika  a  Spojených  států  amerických  prostřednictvím  Severoamerické 

dohody o volném obchodu si kladlo za cíl zvýšit obchodní toky mezi těmito zeměmi, ale 

také, i když tak nebylo oficiálně dojednáno, doufalo v konečném důsledku i v regulaci 

migrace.  Vycházelo  z klasické teorie mezinárodního obchodu,  dle které  se  krátkodobě 

sice  navýší,  z dlouhodobého hlediska však poklesne díky zlepšené ekonomické situaci 

v Mexiku. Tímto argumentovali jak autoři dohody, tak i její zastánci, kteří se tím snažili 

získat  podporu  v americké  politické  i  občanské  společnosti.  Důležitost  jejího  přijetí 

vyzdvihoval jak prezident Bush, tak pozdější prezident Clinton, ale i bývalí prezidenti, 

nehledě na svou politickou příslušnost. Přestože pro některé byla otázka ilegální imigrace 

a její kontroly stěžejní pro přijetí smlouvy, dohoda nakonec vstoupila v platnost 1. ledna 

1994 a v oblasti regulace migrace nechala pravomoci v rukou jednotlivých států. Článkem 

16 zaváděla kritéria, díky nimž mohli kvalifikovaní pracovníci získat dočasná pracovní 

víza, přičemž pro mexické žadatele tento program počítal se zkušební dobou pěti let.

Protože ilegální překračování hranice trápilo hlavně státy na jihu Spojených států, již  

v roce 1993 byla zahájena operace  Blockade v okolí  řeky Rio Grande,  která spočívala 

v rozmístění  jednotek  blízko  sebe  tak,  aby  zastrašili  potenciální  ilegální  imigranty 

překračující  hranici  právě  v těchto  místech.  Se  vstupem  dohody  v platnost  ovšem 

v Mexiku  vypuklo  povstání,  které  spolu  se  špatným  hospodařením  vlády  vedlo 

k hospodářské  krizi,  což  donutilo  spoustu  Mexičanů  k odchodu  do  Spojených  států. 

Jelikož byla operace Blockade považována za úspěšnou, počínaje rokem 1994 následovaly 

další tzv. soustředěné vynucovací operace, mezi něž patřila i  Gatekeeper. Třebaže jejich 

výsledky nebyly prokazatelně úspěšné, zejména protože se zvýšila míra úmrtí těch, co 

hranice přecházeli, a v konečném důsledku se ani nepodařilo výrazně omezit počty lidí, 

kteří ve Státech nelegálně pobývali, byla tato taktika v boji s ilegální imigrací používána i 

v následujících letech a její údajné úspěchy vyzdvihoval i Bill Clinton při své kampani na 

znovuzvolení v roce 1996. 

Restrikcionistické  pojetí  politiky  se  promítlo  do  zákonů  z roku  1996.  Personal 

Responsibility  and  Work  Opportunity  Reconciliation  Act cílil  na  přistěhovalce  již 

pobývající  ve  Spojených  státech  a  odepíral  jim  užívání  sociálních  dávek,  Illegal 

Immigration Reform and Responsibility Act zase reformoval ilegální přistěhovalectví. Zde 
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je patrná inspirace tzv. soustředěnými vynucovacími akcemi, neboť zákonem se výrazně 

navýšil rozpočet pro ochranu hranice, což tvořilo základní strategii pro boj s ilegálním 

přistěhovalectvím.  Tyto  zákony se  mimo jiné inspirovaly  průběžnými  zprávami,  které 

od roku 1994 vydávala Komise pro reformu přistěhovalectví. Ve své závěrečné zprávě 

z roku  1997  s názvem  Stát  se  Američanem  –  přistěhovalectví  a  imigrační  politika 

pro otázku  ilegální  imigrace  doporučovala  lepší  spolupráci  se  zeměmi,  odkud 

přistěhovalci  přicházejí,  a  také upozorňovala,  že  nedílnou součástí  dobré politiky jsou 

deportace. 

Do  konce  90.  let  se  již  žádná  další  reforma  imigrační  politiky  neuskutečnila. 

Americká společnost byla utěšena posílenou ochranou hranice,  a míra nezaměstnanosti 

dosáhla  rekordních  minim,  takže  veřejná  debata  zejména  o  ilegálním přistěhovalectví 

téměř vymizela. Chystaný zákon z roku 1999, který cílil na hispánské obyvatele, taktéž 

nebyl přijat, neboť se čekalo, co přinese nadcházející administrativa prezidenta George 

Bushe. Touto dobou se také začíná mluvit o stárnoucí americké populaci,  což vyústilo 

v přijetí  Workforce Investment Act of 1998 a  American Worker Information Technology 

Skills Improvement Act of 2000, které umožnily navýšit počet krátkodobých pracovních 

víz pro odborníky a IT specialisty. Pokud bychom měli odpovědět na otázku  Jak přijetí 

Severoamerické dohody ovlivnilo americkou imigrační politiku do konce 90. let 20. století, 

odpovědí by byly tyto dva zákony. Ve své podstatě totiž zavádějí podobná pravidla, jako 

článek 16. Jak přijetí dohody ovlivnilo imigrační politiku vůči mexickým přistěhovalcům 

je již komplikovanější otázkou. Z důvodu rozsahu práce nebylo možné studovat veškeré 

aspekty, které tuto politiku mohly ovlivnit. Obecně lze říct, že kvůli narůstajícímu počtu 

ilegálních  imigrantů  se  imigrační  politika  stala  více  restriktivní,  zaměřila  se  na  větší 

střežení  jižní  hranice,  a  také  zpřísnila  podmínky  pro  získávání  sociálních  příspěvků 

pro imigranty. Nakolik to bylo ovlivněno přijetím dohody však nelze jasně dokázat, neboť 

migrace byla ovlivněna i dalšími faktory, jako byla například krize v Mexiku v roce 1994.

Summary
Even though closing the North American Free Trade Agreement between the United 

States of America and Mexico aimed to increase the trade flows, both sides hoped to 

regulate  the  migration  flow as  well.  It  based  this  assumption  on the  classical  theory  

of international trade according to which migration in short term increases, but in the long 
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run decreases thanks to improved economic situation in Mexico. That was the argument 

of both the authors of the agreement as well its advocates, who aimed to gain support  

in American  political  and  civil  society.  The  importance  of  its  adoption  highlighted 

president Bush, later president Clinton, as well as former presidents regardless of their 

political  affiliation.  Even though the immigration issue and its  control  were for  some 

crucial, the agreement that came into force on January 1, 1994, left the powers in the area  

of  migration  regulation  to  individual  states.  The  Article  16  set  criteria  for  qualified 

workers to obtain temporary worker visas and for Mexican applicants ran for the trial 

period of five years.

Because illegal crossings worried especially the southern states of the USA, in 1993 

the  Operation Blockade in the Rio Grande area began. It placed the police units close 

to each other so it would intimidate potential illegal immigrants. As NAFTA came into 

force, there was an uprising in Mexico which accompanied with the management of the 

government  led  to  an  economic  crisis  which  forced  many  Mexicans  to  leave  for  the 

United States. As the Operation Blockade was considered a success, another enforcement 

operation followed commencing in 1994. One of them was the  Operation Gatekeeper. 

Even though the outcomes of these operations were not clearly efficient, especially due 

to the rise of deaths of crossing immigrants and as it was not able to reduce the number 

of aliens successfully coming to the States, this tactic was still used later on. President 

Clinton even praised its alleged success in his reelection campaign in 1996.

This restrictionist approach mirrored in the 1996 laws. The Personal Responsibility 

and  Work  Opportunity  Reconciliation  Act  aimed  at  immigrants  already  residing  in 

the United states and denied them the use of social befits whereas the Illegal Immigration 

Reform and Responsibility Act  reformed illegal immigration. There is a clear inspiration 

of the enforcement  operations as  the bill  significantly increased the budget for border 

control.  Those  acts  were  also  inspired  by  the  interim  reports  by  the  Commission 

on Immigration  Reform.  In  its  final  report  from  1997  called  Becoming  American  – 

Immigration and Immigration Policy the Commission suggests better cooperation with the 

sending countries and highlights the importance of deportations.

No other immigration reform was passed till the end of the 1990’s. American society 

was comforted by enhanced border control, the unemployment rate was at its lowest, so 

the debate about  illegal  immigration seemed to disappear.  The planned 1999 law that 
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targeted the Hispanic population was also not passed due to the upcoming George Bush 

presidency. At this time the debate about the aging American society emerged and led to 

the  adoption  of  the  Workforce  Investment  Act  of  1998  and  the  American  Worker 

Information Technology Skills  Improvement  Act  of  2000 that  increased the number  of 

working visas for professionals and IT specialists. If we were to answer the question How 

the adoption of NAFTA influenced American immigration policy till the end of the 1990’s, 

it would be those two acts. Essentially, they introduce similar rules as the Article 16 of the  

agreement. To answer how it influenced American immigration policy towards Mexican 

immigrants would be much more complicated. Due to the work’s scope, it was impossible 

to study all of the aspects that could affect this policy. In general, it can be said that due to  

the increasing number of illegal immigrants the policy got more restrictive, focused on 

better border control, and to obtain social benefits became much more difficult. To which 

degree that was influenced by the agreement could not be easily proven, as the migration 

was driver by many other factors, such as the 1994 crisis in Mexico.
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