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Anotácia
Diplomová práca „Súčasná francúzska imigračná politika: kontinuita alebo inovácia?“ sa
zaoberá aktuálnym vývojom politìk voči imigrantom vo Francúzsku. Svoju pozornosť
zameriava predovšetkým na analýzu dvoch najnovšìch zákonov prijatých v tejto oblasti.
Konkrétne sa jedná o Zákon o imigrácii a integrácii z 24. júla 2006 a Zákon o imigrácii,
integrácii a azyle z 20. novembra 2007. Ich prostrednìctvom sleduje tri, v nich najobsiahlejšie
problematiky a to selektìvnu imigráciu, nelegálnu imigráciu a spojitosť imigrácie s národnou
identitou. Kaţdej z týchto problematìk je venovaná samostatná kapitola. Kaţdá z nich
v prvom rade vysvetľuje jednotlivé pojmy, ktorými sú kombinácie výrazov „immigration
choisie“ a „immigration subie“, legálna a nelegálna imigrácia a pojem národná identita.
Nasleduje stať poukazujúca na kontinuitu reštriktìvneho charakteru jednotlivých politìk od
počiatku 20. storočia ovplyvnenú prìtomnosťou ekonomickej (pomalý ekonomický rast,
vysoká miera nezamestnanosti), demografickej (starnutie populácie) alebo politickej krìzy
(pôsobenie extrémnej pravice). Posledná časť kaţdej kapitoly má za úlohu poukázať na
opodstatnenosť prijatých návrhov pozorovaných zákonov. Zároveň má stanoviť oblasti, na
ktoré by sa mala vládna politika v prìstupe k imigrantom zamerať, aby tak čo najefektìvnejšie
plnila národné záujmy bez nutného prìklonu k etnickému princìpu a diskriminačným
opatreniam.

Annotation
The Diploma thesis “Current French immigration policy: continuity or innovation?” is
treating the actual development of policies towards immigrants in France. It is focusing
mainly on the analysis of two recently adopted laws in this area. Namely, the Law on
Immigration and Integration from 26th July 2006 and the Law on Immigration, Integration and
Asylum from 20th November 2007. Both Laws comprise of three integral, namely; selective
immigration, illegal immigration and the connection between immigration and national
identity. Each of these issues is addressed in its own chapter. Each chapter starts with an
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explanation of particular concepts, like the combination of terms “immigration choisie” and
“immigration subie”, legal and illegal immigration and the concept of national identity. Next,
the focus is on the continuity of the restrictive character of particular policies from the
beginning of the 20th century which are influenced by economic (slow economic growth, high
rate of unemployment), demographic (ageing of population) or political crises (activities of
extreme right). The final part of each chapter considers the justness of the adopted proposals
of the concerned laws. At the same time they identify possible areas where the French
government policies towards immigrants could focus to achieve higher effectiveness in
fulfilling the national interests without succumbing to the ethnic principle and extreme
discriminative measures.

Kľúčové slová
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demografická krìza, extrémna pravica, etnický princìp, princìp rovnosti, diskriminácia

Keywords
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demographic crisis, extreme right, ethnic principle, equality principle, discrimination
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1.

Úvod
Jedným z javov, ktorý aktìvne pútal pozornosť francúzskej vlády na počiatku 21.

storočia je imigrácia a jej vplyv na formovanie francúzskeho národa. Snaha o čo
najefektìvnejšie usmerňovanie vstupu a pobytu imigrantov na národnom územì viedla
k prijatiu celej škály opatrenì. Za najvýznamnejšie v tomto ohľade moţno pokladať dva
v poradì posledné imigračné zákony prijaté v rokoch 2006 a 2007. Oboznámenie sa s nimi je
podmienkou pre praktické pochopenie súčasného stavu imigračnej politiky a vnìmania
fenoménu imigrácie vo Francúzsku vôbec.
Nedostatočný ekonomický rast, relatìvne úspešné pôsobenie extrémnej pravice
a diskusia o krìze národnej identity stanovili cestu, po ktorej sa treba vydať, aby fenomén
imigrácie čo najlepšie zodpovedal národným záujmom. V tomto zmysle sa v roku 2002
menovaný minister vnútra Nicolas Sarkozy rozhodol zamerať svoju pozornosť na podporu
selektìvnej imigrácie a boj s nelegálnou imigráciou. Od obdobia prezidentskej kampane
konanej na jar 2007 oţivil z pozìcie kandidáta na prezidenta a po zvolenì i z prezidentského
postu diskusiu o spojitosti národnej identity a imigrácie. Vzápätì sa dočkal odpovede na
politickej, odbornej i národnej úrovni. Tá dosiahla na prelome rokov 2009 a 2010 podobu
oficiálnej debaty o národnej identite na celoštátnej úrovni pod záštitou Érica Bessona,
ministra pre imigráciu, integráciu, národnú identitu a spoločný rozvoj.
Z pohľadu zahraničného, a do istej miery i domáceho pozorovateľa vládnej politiky sa
ponúka stanovisko, ţe opatrenia prijaté v posledných rokoch vykazujú prvky inovácie. Do
istej miery by sa dalo s týmto tvrdenìm súhlasiť. Naprìklad poţiadavka selektìvnej imigrácie
zaloţenej na podpore prìchodu kvalifikovaných i nekvalifikovaných pracovných sìl zo
zahraničia nebola vo francúzskej imigračnej politike prìtomná od 70-tych rokov 20. storočia.
Podobne i sústredenie kompetenciì v oblasti vnútorných i zahraničných záleţitostì týkajúcich
sa nielen samotnej imigrácie a integrácie, ale i otázky národnej identity a rozvoja krajìn
pôvodu imigrantov do rúk jedného ministerstva svedčì v prospech daného tvrdenia.
Ak však nahliadneme hlbšie do procesu prijìmania jednotlivých opatrenì strednopravicových vlád po roku 2002 zistìme, ţe tieto argumenty sú nepresné. Analýzou najnovšìch
imigračných zákonov podloţenou historickým vývojom jednotlivých zloţiek politiky voči
imigrantom sa budeme snaţiť preukázať ich kontinuitu od počiatku 20. storočia. Počas
napĺňania tohto cieľa sa nám naskytne pohľad, ktorý objasnì prìčiny daného vývoja
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a zhodnotì opodstatnenosť podstúpených krokov. Doplnìme tak na francúzskej úrovni bohatú
diskusiu a sprehľadnìme jej podstatu zahraničnému publiku.

1.1

Analýza použitej literatúry
Prijatie zákona o imigrácii a integrácii z júla 2006 ako i zákona o imigrácii, integrácii

a azyle z novembra 2007 priniesli plodnú argumentáciu pre a proti, v prvom prìpade na úrovni
vládnej pravice a v druhom prìpade z úst ľavicových strán a odbornìkov z oblasti histórie,
sociológie a demografie. Zatiaľ čo pravica zastávala prijaté opatrenia, protiľahlá skupina
kritizovala ich diskriminačný charakter a nesúlad prìslušných návrhov so základnými
právami, či národnými hodnotami. Priebeh formovania opatrenì a odlišnosť názorov na pravej
a ľavej strane politického spektra je moţné pozorovať v záznamoch diskusie vedenej
v parlamente, senáte a v niektorých prìpadoch na ústavnom súde. Na odbornej úrovni môţeme
odkázať na početné správy vypracované pre potreby inštitúciì ako i na publikácie a verejné
vyjadrenia najvýznamnejšìch odbornìkov na danú problematiku, spomedzi ktorých moţno uţ
teraz menovať osobnosti ako Patrick Weil a Gérard Noiriel.
Ak sa zameriame na oblasť selektìvnej imigrácie z pohľadu senátom vypracovanej
analýzy parlamentnej diskusie o zákone z 24. júla 2006 oboznamujeme sa s názorom pravice,
ţe takéto riešenie je najvhodnejšìm v porovnanì s myšlienkami extrémov nulovej imigrácie
a imigrácie bez hranìc. Toto opatrenie prispieva k riešeniu stagnácie ekonomiky a dlhodobo
vysokej nezamestnanosti pohybujúcej sa v rozmedzì ôsmych aţ dvanástich percent v priebehu
posledných dvoch desaťročì. Zavedenie a zintenzìvnenie politiky spoločného rozvoja
argumentuje proti prìlevu imigrantov, ktorì Francúzsku neposkytujú zjavný ekonomický
prìnos. Podpora rozvoja oblastì s vysokou mierou emigrácie a jej prostrednìctvom zlepšenie
ţivotných podmienok v nich ţijúcich ľudì má byť dostatočným dôvodom pre zotrvanie
v krajine pôvodu.
Na druhej strane tvrdia odbornìci v dokumente „Besoin de main-d`oeuvre et politique
migratoire“, ţe zavedenie selektìvnej pracovnej imigrácie nepomôţe vyriešiť problémy
národnej ekonomiky. Prìlev pracovnej imigrácie totiţ nedokáţe dosiahnuť dostatočný
potenciál potrebný pre zachovanie súčasného ekonomického rozvoja, a tieţ nespĺňa potrebné
predpoklady vedúce k nasýteniu pracovného trhu. Navyše zavedenie kvót a sprìsňovanie
podmienok v rámci zlučovania rodìn imigrantov so sebou prináša trend prìklonu imigračnej
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politiky k etnickému princìpu, ktorý nie je v súlade s tradičnými hodnotami francúzskej
spoločnosti.
Na rozdiel od vyhraneného postoja oboch skupìn k selektìvnej imigrácii je moţné
pozorovať relatìvnu zhodu voči prostriedkom sprìsňujúcim rôzne formy zaobchádzania
s nelegálnou imigráciou. Kombinácia vládnej politiky pozostávajúcej z opatrenì vypovedania
z krajiny, individuálnej a masovej regularizácie a finančnej pomoci k návratu nelegálnych
imigrantov formujú prìstup vládnych koalìciì od konca 70-tych rokov. Panuje zhoda v potrebe
boja proti rozrastaniu nelegálneho trhu s prácou a organizovaného zločinu, ktorých tvorcami,
ale i obeťami sa nelegálni imigranti stávajú.
Kritika z pera Patricka Weila v publikácii „La France et ses étrangers“ vyvstáva
v oblasti diskriminačného prìstupu k tzv. ľuďom bez dokladov (sans papiers). Tì na jednej
strane nespĺňajú podmienky pridelenia povolenia k pobytu a na druhej strane ich z právneho
hľadiska nemoţno vypovedať z krajiny. I napriek stagnácii v tejto oblasti sa diskusia na
inštitucionálnej úrovni prenáša na hladinu odlišného prìstupu k nelegálnej imigrácii na územì
francúzskej metropole a v zámorì. Práve na týchto exklávach francúzskeho teritória sa
objavujú v súčasných podmienkach nezvládnuteľné problémy v oblasti kontroly vonkajšìch
hranìc, záťaţe verejných sluţieb, tvorby núdznych sìdel, spoločenských nepokojov a klamania
úradov. Prioritné riešenie situácie na územiach ostrova Mayotte a Francúzskej Guyany
odporúča správa senátom vytvorenej komisie pre otázky nelegálnej imigrácie „Rapport de la
commission d`enquête sur l`immigration clandestine“.
Na nedostatky v prìstupe k obom, selektìvnej a nelegálnej imigrácii, poukazuje
publikácia Patricka Weila „Liberté, égalité, discriminations“. Tie sa prejavujú predovšetkým
v častých obmenách definìciì jednotlivých kategóriì imigrantov. Z tohto hľadiska je často
náročné objektìvne zhodnotiť vývoj týchto javov. Prìleţitostné nadhodnocovanie stavu
jednotlivých kategóriì imigrantov alebo neprìtomnosť bliţšieho určenia sledovaných skupìn
navyše so sebou prináša problém nedostatku transparentnosti výskumu.
Snáď najznateľnejšie rozpory v prìstupe k imigrácii moţno sledovať v explicitnom
spojovanì tohto javu s národnou identitou. V tomto zmysle sa ponúka argument Agnès
Maillot, autorky knihy „Identité nationale et immigration, La liaison dangereuse“. Podľa jej
slov prejala vláda stredovej pravice rétoriku extrémnej pravice, ktorá obviňuje imigrantov zo
štiepenia spoločnosti (vo francúzskom prostredì proces známy pod pojmom komunitarizácia).
Postavenie imigrantov do pozìcie „tých druhých“ voči väčšinovému národu podnecuje
vášnivú kritiku prvkov etnického princìpu. Úspešný pokus o zavedenie genetických testov
v prìpade problematickej preukázateľnosti predloţených dokladov a neúspešný návrh
11

zavedenia kritériì etnicko-rasovej prìslušnosti do kvantitatìvneho výskumu narazili na prìsne
hodnotenie ústavného súdu, politickej ľavice ako i popredných odbornìkov na imigráciu.
Podľa slov predstaviteľov ľudsko-právnych organizáciì ako naprìklad Amnesty International,
či SOS Rasisme (viď. 4. kapitola) predloţené návrhy slúţia na stigmatizáciu nielen
imigrantov, ale aj ich potomkov.
Podľa vyjadrenì odbornìkov v publikácii „Statistiques „ethniques“: éléments de
cadrage“ je v posledných rokoch na medzinárodnej úrovni diskutovaná téma tzv. latentnej
diskriminácie. Vo francúzskom prostredì zatiaľ nepozorujeme snahu o jej riešenie v
potrebnom rozsahu. Úsilie je naproti tomu vynaloţené na rovine zabezpečenia rovnosti
prìleţitostì v prìstupe k zamestnaniu.
V celom rozsahu pouţitých zdrojov je navyše potrebné uvedomiť si prìpadnú
zaujatosť jednotlivých autorov vyjadrujúcich sa k danej problematike. Je pravdepodobné, ţe
zástancovia záujmov stredovej pravice budú vystupovať v prospech uchovania opatrenì, ktoré
nemusia byť nutne v zhode so záujmami imigrantov, viď. vyjadrenia poslancov vládnej únie.
V opačnom prìpade prìslušnìci viac menej rovnostárskeho pohľadu na spoločnosť budú
prejavovať náklonnosť k znevýhodneným skupinám obyvateľstva a teda i k imigrantom. Do
tejto posledne menovanej skupiny by sme mohli zaradiť naprìklad poslednú kapitolu diela
Gérarda Noiriela „A quoi sert l`identité nationale”, ktorá komentuje problémy spojené
s imigráciou z pohľadu médiì.

1.2

Súčasná imigračná politika vo Francúzsku a teória pluralizmu
Na problematike kontinuity verejnej politiky, sústredenej v našom prìpade okolo

vývoja imigrácie a s ňou spojenými javmi, sa pokúsime aplikovať teóriu pluralizmu. Jej
podstatou je „štúdium okolnostì, podmienok a procesov, ktoré ovplyvňujú formovanie
poţiadaviek“ rozličných skupìn so špecifickými záujmami v rámci demokratickej spoločnosti.
Tieto skupiny predstavujúce viac, či menej samostatné „centrá moci“, ktoré stanovenìm
vlastných záujmov vyvolávajú „konflikt“, ktorého praktickým riešenìm je nenásilný „proces
dohadovania sa“. Základné otázky určujúce tento proces sú nasledovné. V prvom rade je
potrebné stanoviť aktérov, ktorì sa podieľajú na procese rozhodovania. V druhom rade nás
zaujìma „kto a za akých okolnostì sa stáva úspešným pri presadzovanì vlastných preferenciì,
záujmov“. Po tretie sa po nás poţaduje pomenovať skupiny, ktoré „ovplyvňujú konkrétne
výstupy politiky“. Definìcia politiky, tak ako ju v zmysle teórie pluralizmu vyjadril americký
12

ţurnalista a politológ Arthur Fisher Bentley, je vnìmaná ako „trvalý, kontinuálny proces
riešenia konfliktov medzi záujmovými skupinami“. Vyjadrenie politického procesu pomocou
činnosti záujmových skupìn dosiahneme „uspokojivé poznanie vládnutia“.1
Za záujmovú skupinu sa povaţuje ľubovoľná skupina ľudì zdieľajúca zhodný postoj k
danej veci. Pre jej členov je charakteristický „spoločný záujem“, pre ktorého naplnenie
vyvìjajú „spoločné aktivity“. Konflikt vyplývajúci z plurality záujmov prebieha v rámci
určitých medzì, ktoré zabezpečujú „rovnováhu v spoločnosti“. Úspešnosť plnenia záujmov
jednotlivých skupìn podlieha kontextu, v ktorom sa daná situácia rieši. To spôsobuje dočasnú
nerovnosť konfliktných skupìn. Odlišný prìstup k moci tak spôsobuje i v modernej
demokratickej spoločnosti nedostatky v rovnosti šancì jednotlivých skupìn.2
Na základe predloţenej definìcie teórie pluralizmu sme schopnì aplikovať vzťah
skupina- záujem- konflikt i v našom prìpade. Na jednej strane, záujmovou skupinou
vnášajúcou do imigračnej politiky prvok prìsnosti aţ diskriminácie je v priebehu historického
vývoja aţ do dnešnej doby vládna pravica. Pod vplyvom nedostatočného ekonomického rastu,
volebných úspechov extrémnej pravice a zavedenìm prvkov etnického princìpu do diskusie
o národnej identite zastáva stanovisko dosiahnuť čo najefektìvnejšie naplnenie národných
záujmov. Tento cieľ realizuje prostrednìctvom rozličných návrhov utvárajúcich znenie
pozorovaných imigračných zákonov z roku 2006 a 2007.
Na druhej strane do opozìcie voči týmto záujmom sa stavajú záujmové skupiny
tvorené politickou ľavicou, ľudsko-právnymi organizáciami a odbornìkmi na oblasť
imigrácie. Tìto kritizujú reštriktìvne opatrenia a ich prìleţitostný diskriminačný charakter
v snahe zachovať rovnováhu sociálno-politického vývoja a uchovať čo najprìsnejšie
dodrţiavanie základných ľudských práv a národných hodnôt. Nad súladom prijatých návrhov
s ústavou a medzinárodnými záväzkami štátu bdie i Ústavný súd.
V danom kontexte, v ktorom pravicové strany zastávajú väčšinu v parlamente, ako
i v inštitúciách exekutìvy, post prezidenta nevynìmajúc, sa stretávame s relatìvnou
úspešnosťou tejto záujmovej skupiny vo formovanì súčasnej imigračnej politiky.
Z historického pohľadu je však preukázateľná dočasnosť účinnosti sporných reštriktìvnych
opatrenì počas vlády ľavicových strán a tieţ v obdobì ekonomického rastu. V striedanì
reštriktìvnejšìch a ústretovejšìch opatrenì voči imigrantom moţno sledovať kontinuitu
prinajmenšom od 70-tych rokov 20. storočia. Podobne sa dá pozorovať zavádzanie
1

Řìchová, B. Přehled moderních politilogických teorií, empiricko-analytický přístup v soudobé politické vědě

(Praha, 2000), s. 141- 145.
2

Řìchová, B. (2000), s. 146- 151.
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reštriktìvnych opatrenì a etnického princìpu

v obdobì ekonomickej, demografickej, či

politickej krìzy pod vedenìm pravicových strán uţ od počiatku 20. storočia. Vo všeobecnosti
sa však môţeme prikloniť k názoru, ţe i napriek rozporom medzi záujmami jednotlivých
skupìn prevláda vo francúzskej imigračnej politike a spoločnosti konsenzus za uchovanie
národných hodnôt slobody, rovnosti a solidarity.

1.3

Metodológia
Úlohou tejto práce je porozumieť prìčinám prijatia reštriktìvnych opatrenì v rámci

francúzskych imigračných zákonov z 24. júla 2006 a z 20. novembra 2007 a podrobiť analýze
vhodnosť ich výberu. Pre naplnenie tohto zámeru je potrebné pochopiť sociálno-historický
vývoj, ktorý ich prijatiu predchádzal. Vhodnou metódou pre realizáciu tohto cieľa je
zasadenie danej problematiky do podoby inštrumentálnej prìpadovej štúdie. I napriek aplikácii
do istej miery zovšeobecňujúcej teórie pluralizmu je hlavným cieľom čo najdôkladnejšia
analýza pozorovanej problematiky. Ich vyuţiteľnosť pre definìciu imigračnej politiky na
medzinárodnej úrovni sa preto výrazne zuţuje. To však neznamená, ţe by sa podobnosť
v prìstupe k pracovným a nelegálnym imigrantom ako i siahnutie po prvkoch etnického
princìpu nielen v rámci diskusie o národnej identite nenachádzalo mimo francúzskeho
územia.
Pre nedostatočný rozsah práce a vôľu zachytiť čo najvernejšì obraz troch
pozorovaných javov je nevhodné pristupovať formou komparatìvnej štúdie viacerých
národných politìk. Z tohto dôvodu sa práca nezaoberá porovnanìm kontinuity francúzskej
imigračnej politiky s jej ekvivalentmi na európskej a medzinárodnej úrovni. Podobne i pre
vymedzenie analýzy na tri základné javy prìtomné v menovaných zákonoch neostáva priestor
pre hlbšiu analýzu integračnej politiky, prijìmania opatrenì v rámci zlučovania rodìn
imigrantov, azylovej politiky a podobne. Všetky tieto oblasti sú i napriek tomu pripomenuté
v dostatočnom rozsahu na pochopenie ústredných tematìk. Ich výber je priamo podmienený
rozsahu diskusie o prìstupe k imigrácii v rámci menovaných zákonov.
Na základe ich pozorovania moţno predpokladať prìčinný mechanizmus, ktorého
úlohou je „stanoviť prepojenie medzi nezávislými a závislými premennými“3. Ako nezávislú
premennú si stanovìme prostredie splňujúce aspoň jeden z nasledujúcich predpokladov
3

Drulák, P. a kol. Jak zkoumat politiku, Kvalitativní metodologie v politologii a v mezinárodních vztazích

(Praha, 2008), s. 37.
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ekonomickej krìzy, demografického deficitu, pôsobenia extrémnej pravice, či krìzy národnej
identity na prìtomnosť pracovnej a nelegálnej imigrácie a debaty o národnej identite (tzv.
sprostredkujúce premenné). Za závislú premennú budeme pokladať tvorbu reštriktìvnej aţ
diskriminačnej imigračnej politiky a vnìmanie imigrantov ako „tých druhých“ voči väčšinovej
spoločnosti.

1.4

Štruktúra práce
Z pohľadu štruktúry je práca úmyselne členená do troch, do značnej miery

samostatných na seba nadväzujúcich celkov. Postupnosť problematiky selektìvnej imigrácie,
nelegálnej imigrácie a spojitosti fenoménu imigrácie s národnou identitou logicky stupňuje
náročnosť pozorovaného fenoménu. Jedná sa o náročnosť prìstupu k pozorovanej oblasti.
Zatiaľ čo prvá kapitola je celkom zjavne definovaná na potrebu plnenia ekonomických
a demografických záujmov Francúzska s ľahko dostupnými údajmi o pracovnej imigrácii
a imigrantoch prichádzajúcich v rámci zlučovania rodìn, definìcia nelegálnej imigrácie
sledovanej v druhej kapitole podlieha omnoho komplikovanejšìm podmienkam prìstupu a
analýzy. Heterogénnosť tejto skupiny a odhady o skutočných dopadoch jej aktivìt na národné
záujmy (ekonomické, demografické a politické) spôsobujú, ţe táto oblasť je poznamenaná
nedostatočnou prehľadnosťou. Skutočnosť, ţe predmet tretej kapitoly je zaloţený na
vzájomnom vplyve dvoch na sebe relatìvne nezávislých prvkov, ktoré je navyše prakticky
takmer nemoţné kvantitatìvne zhodnotiť, predurčilo tejto problematike pozìciu nasledujúcu
aţ po analýze dvoch podskupìn fenoménu imigrácie. Zachovanìm tohto sledu sa zabezpečì
lepšia zrozumiteľnosť náročnejšìch problematìk.
Po

stanovenì

krátkeho

úvodu

pozostávajúceho

z predstavenia

širšej

problematiky, analýzy literatúry, metodologickej a teoretickej časti sa zameriame na analýzu
troch spomìnaných pozorovaných javov. Kaţdému z nich je venovaná vlastná kapitola
rozdelená na krátky úvod a tri podkapitoly. Po ich analýze nasleduje stručné zhrnutie
výsledkov.
V prvej kapitole sa budeme venovať javu pojednávajúcemu o selektìvnej imigrácii,
ktorá je zaloţená na myšlienke Nicolasa Sarkozyho podporiť imigráciu tých, ktorì sú
perspektìvni pre rozvoj francúzskej ekonomiky na úkor ostatných „neperspektìvnych“
záujemcov o pobyt.

Prvá časť má za úlohu preukázať kontinuitu pracovnej imigrácie

a vysvetliť jednotlivé pojmy. V druhej časti nadviaţeme procesom prijìmania opatrenì v tejto
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oblasti v rámci imigračného zákona z roku 2006. V tretej časti sa budeme venovať
opodstatnenosti prijatých návrhov a vysvetlìme prečo moţno tieto opatrenia pokladať za
diskriminačné.
Druhá kapitola má stanovený cieľ poukázať na to, ţe opatrenia prijaté v oblasti boja
proti nelegálnej imigrácii neprinášajú očakávané výsledky. Po tom, čo sa v prvej časti
zameriame na vysvetlenie terminológie legálnej a nelegálnej imigrácie, druhá časť poukáţe na
existujúcu kontinuitu v prìstupe k nelegálnym imigrantom spolu s vývojom návrhov
v pozorovaných imigračných zákonoch z roku 2006 a 2007. Posledná časť poukáţe na odlišný
prìstup venovaný nelegálnym imigrantom v rámci metropolitného Francúzska a na
zámorských územiach. Podotkne zhodu, ktorá v tejto oblasti na politickej a spoločenskej
úrovni panuje a zhodnotì vhodnosť výberu daných opatrenì.
Do oficiálneho vytvorenia explicitnej spojitosti medzi imigráciou a národnou identitou
a diskriminačného charakteru v nej obsiahnutom nahliadneme v priebehu tretej kapitoly.
V prvej časti sa pokúsime vysvetliť pojem národná identita tak ako je vnìmaný od konca 19.
storočia do dnešnej doby a predstavìme zauţìvaný termìn pre imigrantov vo vzťahu
k väčšinovému národu ako „tých druhých“. V nasledujúcej časti predstavìme jednotlivé
reštriktìvne opatrenia navrhnuté a prijaté imigračným zákonom z roku 2007 so zameranìm
prevaţne na návrh genetických testov a etnických štatistìk. Túto kapitolu ukončìme kritikou
ústavného súdu, ľavice a odbornej verejnosti a poukáţeme na návrat princìpu rovnosti do
francúzskej politiky voči imigrantom.
Po stanovenì štruktúry, teoreticko-metodologického rámca a priblìţenì debaty, ktorá
v tejto oblasti panuje sa môţeme premiestniť na rovinu analýzy stanovených javov súčasnej
francúzskej imigračnej politiky. Ako sme uţ na začiatku uviedli, prvá časť bude venovaná
selektìvnej pracovnej imigrácii.
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2.

Selektívna pracovná imigrácia ako staronový prístup
vo francúzskej politike
Zákonom z 24. júla 2006 pojednávajúcom o imigrácii a integrácii vstúpil do

francúzskej imigračnej politiky nový prvok. Jeho podstata spočìvala na myšlienke zavedenia
selektìvnej imigrácie. Týmto krokom minister vnútra a autor tohto zákona Nicolas Sarkozy
predstavil akúsi „tretiu cestu“4, ktorú pomenoval „immigration choisie“. Inými slovami,
vyjadril presvedčenie, ţe Francúzsko má právo vybrať si imigrantov na základe konkrétnych
ekonomických potrieb a zároveň spomaliť rastúci počet imigrantov nadobúdajúcich povolenie
k pobytu a francúzske občianstvo automaticky. Túto druhú skupinu imigrantov nazval
„immigration subie“. Zjavne tak poukázal na záujem Francúzskej vlády o prìlev nových
pracovnìkov, odbornìkov ale i potenciálnych študentov zo zahraničia na úkor imigrantov
prichádzajúcich v rámci zlučovania rodìn. Dal si tak za cieľ zvýšiť prìlev prvej skupiny
imigrantov, ktorá z tretìch krajìn predstavovala v roku 2005 len 7% z celkového počtu
imigrantov, oproti 49,5% v rámci druhej skupiny.5
Hoci sa dá prvá spomìnaná skupina imigrantov, „immigration choisie“, pomerne
presne označiť za výberovú či selektìvnu na základe významu slova „choisir“ čiţe vybrať, či
zvoliť si, nejasne je stanovená skupina druhá. „Immigration subie“ a konkrétne slovo „subir“
má hneď niekoľko nie celkom podobných významov. Podľa slovnìku francúzskeho jazyka
Larousse6 sa stretávame s troma základnými významami: „subir“ čiţe trpieť (znášať) niečo
nedobrovoľne (naprìklad mučenie), „subir“ či podstúpiť, podrobiť sa niečomu dobrovoľne
(naprìklad osudu) a „subir“ vo význame podliehať nejakému pasìvnemu vzťahu (naprìklad
daňovej povinnosti). Na základe týchto troch významov môţeme teda označiť „immigration
subie“ za problém, či prekáţku, proti ktorej sa Sarkozyho vláda rozhodla podstúpiť zásadné
kroky v prospech ekonomických a vlastných politických záujmov.
Úlohou prvej časti tejto kapitoly je poukázať na jej existenciu uţ od medzivojnového
obdobia a zároveň pripomenúť dôvody pre toto rozhodnutie. Tento historický prierez bude
jednať v prvom rade o zákone z roku 1932 zavádzajúcom politiku kvót. V druhom rade
myšlienkou selektìvnej imigrácie, ktorú priniesol štátny sekretár Georges Mauco v roku 1938
4

Sénat. Analyse des discussions législatives et des scrutins publics: Loi relative à l`immigration et

à l`intégration, 3. február 2010, In: http://www.senat.fr/dossierleg/tc/ana_pjl05-362.html.
5

La Documentation française. Besoin de main-d`oeuvre et politique migratoire (Paris, 2006a), pdf., s.58.

6

Larousse. Le larousse de poche, édition mise à jour 2002 (Paris, 2001), s. 751.
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a jej odkazom v nadchádzajúcom obdobì Vichystického reţimu. Následne pracovnou
imigráciou v obdobì veľkého ekonomického rastu, tzv. „Trentes Glorieuses“, zaloţenou na
myšlienke krátkodobého pobytu pracovnìkov vo Francúzsku. Túto stať ukončìm zvratom vo
francúzskej imigračnej politike v prospech zlučovania rodìn po prepuknutì ropnej krìzy v roku
1973 a jej následkoch na pracovnú imigráciu aţ do roku 2002.
V druhej časti sa budem snaţiť poukázať na čiastočne odlišnú argumentáciu Nicolasa
Sarkozyho a jeho kolegov pri prijìmanì zákona z roku 2006. Zákon z 20. novembra 2007
pojednávajúci o prìstupe k imigrácii, integrácii a k azylu moţno povaţovať za prehĺbenie a
obohatenie rétoriky zákona z 24. júla 2006, ktorý však neprináša výrazné zmeny v oblasti
selektìvnej imigrácie. Preto sa bude jednať predovšetkým o analýzu staršieho z týchto dvoch
zákonov. V rámci selektìvnej imigrácie bude poukázané na opatrenia zvýhodňujúce prìstup
pracovnìkov uţitočných pre francúzsku ekonomiku okrem iného zavedenìm nového
certifikátu o povolenì k pobytu pod názvom „Carte Compétences et talents“. Nebudú
opomenuté ani nové ciele a očakávania vloţené do plánu zatraktìvniť francúzske vysoké
školy pre študentov v zahraničì. Novinkou ošetrujúcou vzťahy medzi Francúzskom ako
prijìmajúcou krajinou a krajinami pôvodu imigrantov je myšlienka tzv. „vzájomného rozvoja“
(codéveloppement). Je zaloţená na pomoci rozvoju krajinám pôvodu imigrantov a to
i prostrednìctvom moţnosti návratu mozgov do krajiny pôvodu. Týmto spôsobom, sa
francúzska vláda snaţì o legitimáciu selektìvnej imigračnej politiky nie prìliš pozitìvne
prijìmanej v zahraničì.
Posledná časť sa bude zaoberať analýzou myšlienky selektìvnej imigrácie
v podmienkach začiatku 21. storočia vo Francúzsku. Očakávania od tohto kroku sú totiţ na
základe početných odborných analýz nadhodnotené aţ nereálne. Ako vhodné argumenty
poslúţia údaje o demografickom vývoji a potrebách pracovného trhu vo Francúzsku. Zároveň
sa vynorì samotný potenciál imigrácie v rámci zlučovania rodìn na trhu práce spojený
s diskriminačným charakterom selektìvnej imigrácie voči imigrantom z tretìch krajìn.
Celá kapitola tak má za cieľ nielen potvrdiť charakter kontinuity selektìvnej
imigračnej politiky vo Francúzsku, ale i poukázať na prìčiny, ktoré francúzsku vládu k takejto
politike viedli. Zistìme, ţe imigranti stelesňovali od začiatku vhodný potenciál potrebný pre
rozvoj krajiny. Naplnenie francúzskych národných hodnôt bolo pritom vţdy podradené
tomuto prvotnému cieľu.
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2.1

Prítomnosť selektívnej imigračnej politiky od počiatku 20. storočia
do dnešnej doby
Prehľad Imigračnej politiky vykonávanej francúzskou vládou od prvej polovice 20.

storočia je nevyhnutným predpokladom pre uvedomenie si kontinuity v oblasti selektìvnej
imigrácie zavádzanej od roku 2002 Nicolasom Sarkozym. Vhodné je načrtnúť uţ stav
Francúzska, v ktorom sa nachádzalo po skončenì prvej svetovej vojny. Na výrazný deficit
ľudského kapitálu upozorňovali alarmujúce štatistické údaje. Na fronte zahynulo 1,3 miliónu
vojakov a pribliţne ďalšì milión si odnášal zdravotné následky do ţivota.7 Demografický
i ekonomický rast krajiny tak bol závislý na prìchode pracovnìkov zo zahraničia. V roku 1924
bola zaloţená „Société générale d immigration“, organizácia poverená náborom pracovnìkov
v cudzine na základe poţiadaviek firiem. Len v priebehu 20-tych rokov prišlo do Francúzska
za prácou 1,15 milióna imigrantov.8 Aţ ekonomická krìza počiatku 30-tych rokov priniesla
nové opatrenia vlády.
Prvým a najvýznamnejšìm z nich bol zákon z roku 1932, ktorý mal za úlohu chrániť
domácu pracovnú silu zavedenìm kvót pre počet imigrantov zamestnaných v rámci
jednotlivých firiem. Tento zákon bol o rok neskôr rozšìrený v mene senátora Raymonda
Armbrustera o zákaz výkonu povolania lekára pre imigrantov. Nastavenie kvót spôsobilo
nútený návrat nezamestnaných imigrantov prevaţne poľského pôvodu do ich krajiny pôvodu.
Uľahčujúcou okolnosťou pre týchto migrantov nemoţno pokladať ani fakt, ţe ich návrat
podliehal medzištátnej dohode.
Druhá polovica 30-tych rokov je neustále poznačená na jednej strane výrazným
demografickým deficitom a na strane druhej pretrvávajúcou ekonomickou krìzou. Práve
v týchto podmienkach sa vynoril historicky prvý diskriminačne orientovaný návrh na
zavedenie selektìvnej imigrácie. Jeho autorom bol Georges Mauco, člen Rady poverenej
sluţbami v oblasti imigrácie a otázke cudzincov. Uţ len z poverenia rady je zaujìmavé
všimnúť si skutočnosť, ţe imigrácia bola v medzivojnovom obdobì pokladaná v prvom rade
za sluţbu francúzskej ekonomike a demografickému rastu. Túto sluţbu navrhol modifikovať
Mauco poţiadavkou ekonomickej uţitočnosti a schopnosťou asimilovať sa do francúzskej
spoločnosti. Otázka miery asimilácie imigrantov na základe pôvodu tak významnou mierou

7

Bernard, P. Immigration: le défi mondial (Paris, 2002), s. 69.

8

Bernard, P. (2002), s. 70.
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poukazovala na existenciu etnického princìpu vo Francúzsku nezávisle na blìţiacom sa reţime
Vichy.
„Etnická hierarchia dostáva navrch nad hierarchiou hodnôt a rozpúšťa kategórie
právneho štátu.“9 Týmito slovami charakterizoval Vichystické obdobie historik a politológ
Patrick Weil, vo svojej práci La France et ses étrangers. Etnický rebrìček závisel od nového
medzinárodného usporiadania. Nemci, Taliani a imigranti z krajìn ich spojencov sa dostali do
privilegovanej pozìcie pri udeľovanì a zastávanì pracovných povolanì pred ţidmi, politickými
utečencami a stúpencami komunizmu. V tomto zmysle bol vydaný i pracovný občiansky
preukaz pre cudzincov, ktorých zamestnávali Nemci na územì Francúzska, povoľujúci im
vykonávať nové povolanie po ukončenì starého pracovného pomeru.
V podobnom zmysle znovu zaviedla francúzska administratìva v auguste 1940 zákon
z roku 1932 zrušený v predchádzajúcom roku. Svojìm obsahom popisný dobe bol i zákon zo
septembra toho istého roku týkajúci sa vytvorenia zoskupenì pracovnìkov, ktorì za svoju
prácu nemali dostávať plat. Patrili medzi nich predovšetkým politickì utečenci, ţidia
zahraničného pôvodu a bývalì vojaci porazených armád európskych štátov. Problém
nezamestnanosti bol prakticky vyriešený vo februári 1943 všeobecným zavedenìm povinnosti
pracovať. Toto nariadenie a následné poţiadavky Nemcov o dodanie zoznamov všetkých
cudzincov na francúzskom územì v júli 1943 volali po neustále sa zvyšujúcich potrebách
pracujúcej sily na územì nemeckej Rìše. Posledným významným nariadenìm tohto obdobia
bol obeţnìk ministerstva práce z februára 1944, ktorý pre ekonomické potreby rìše poţadoval
poskytnutie čo najvyššieho počtu cudzincov ţijúcich na Francúzskom územì. Bočným
efektom tohto obeţnìka bolo zabezpečiť, aby sa nezvyšoval počet Francúzov vysielaných do
nemeckej rìše.
Zdalo by sa, ţe s koncom okupácie francúzskeho územia sa vytratì i myšlienka
etnického predpokladu ako základnej podmienky pri prijìmanì imigrantov do krajiny. Opak je
toho pravdou. Túto myšlienku zastával i Vysoký výbor pre obyvateľstvo (HCP, Haut Comité
à la population) zaloţený generálom de Gaullom a pod vedenìm Georga Mauca. Navrhujúc
kvóty podľa krajiny pôvodu, uprednostňoval tento Výbor prìlev imigrantov z Belgicka,
Veľkej Británie a germánskych národov, následne imigrantov zo severnej časti Španielska
a Talianska a na záver slovanské národy. Bývalé kolónie na tomto zozname nefigurovali.
Etnické zázemie totiţ pokladali za prvotný predpoklad k úspešnej asimilácii.

9

Weil, P. La France et ses étrangers (Paris, 2005), s. 48.
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Zásadným prelomom v imigračnom zákonodarstve bolo aţ nariadenie generála de
Gaulla z 2. novembra 1945, ktoré je s početnými úpravami základným rámcom upravujúcim
problematiku imigrácie do dnešných čias. Zmena orientácie z etnického princìpu smerom
k liberálnym zásadám bola spôsobená dvoma faktormi. V prvom rade to bol nátlak zo strany
asociáciì ochraňujúcich práva imigrantov a v druhom rade obava z toho, ţe by sa nedávno
zaloţené Ústavodarné zhromaţdenie, s prevaţnou väčšinou ľavicovo orientovaných
poslancov rozhodlo vydať zákony i v oblasti imigrácie. Prakticky významným bodom
Nariadenia ovplyvňujúcim všetky zloţky imigračnej politiky je článok 6 pojednávajúci
o stanovenì pojmu imigrant. Za imigranta sa od tohto roku pokladá cudzinec narodený
v cudzine, ktorý sa usadì na Francúzskom územì po dobu neurčitú, dlhšiu neţ tri mesiace.
Z kategórie imigrantov tak boli vylúčenì turisti, cezhraničnì sezónni pracovnìci, diplomati, či
študenti prichádzajúci na dobu určitú. 10
Obdobie po roku 1945 je pokladané za obdobie rekonštrukcie národnej ekonomiky
a v závislosti na nej operujúce s demografickými faktormi. Francúzske úrady aţ do konca
obdobia „Trentes glorieuses“ zastávali presvedčenie, ţe pracovná imigrácia bude takmer
výlučne krátkodobého charakteru, a ţe prichádzajúci imigranti sa po čase vrátia do krajiny
pôvodu. V tomto bode sa však zásadne mýlili.
Pracovnú imigráciu počas celého obdobia „Trentes glorieuses“ spravoval národný
úrad pre imigráciu (Office national d`immigration, ONI). Zbavený prostriedku selekcie na
etnickom princìpe v neprospech imigrantov z kolóniì, sa snaţil pokryť podporou pracovnej
imigrácie z krajìn Európy. Masìvne záplavy v Holandsku a väčšia atraktivita pracovného trhu
vo Švajčiarsku i Nemecku pre imigrantov zo Španielska a severného Talianska spôsobilo, ţe
67% imigrácie do roku 1962 predstavovali pracovnìci z juţnej polovice naposledy menovanej
krajiny.11
Podpìsanìm Évianských zmlúv s novovzniknutým Alţìrskom v roku 1962 bola
francúzska imigračná politika voči jeho obyvateľom nútená prijať nové pravidlá. Obyvatelia
bývalého

severoafrického

francúzskeho

departmentu,

s ktorým

viedlo

metropolitné

Francúzsko osem rokov krvavý konflikt dostali legálnu záruku voľného pohybu medzi oboma
štátnymi celkami platnú do roku 1968. Nezávideniahodné ekonomické podmienky
v povojnovom Alţìrsku prispeli k prudko rastúcemu vysťahovalectvu. Zatiaľ čo v roku 1962
dosiahol počet imigrantov z tejto krajiny 350 tisìc o dvadsať rokov neskôr tento počet na

10

Weil, P. (2005), s. 79-80.

11

Weil, P. (2005), s. 83.
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územì Hexagónu presiahol 800 tisìc a prevýšil tak počet všetkých ostatných skupìn
imigrantov.12
V snahe zabrániť kumulácii homogénnej skupiny imigrantov z Alţìrska pristúpila
francúzska vláda k ďalšìm krokom. Prvým z nich bolo podpìsanie bilaterálnych zmlúv
o prìleve pracovnìkov z Maroka a Tuniska v roku 1963 a z Juhoslávie a Turecka v roku 1965.
Veľmi zaujìmavé bolo i nariadenie vlády, aby vzdušná a pohraničná polìcia nekládli odpor
prìlevu utečencov z Portugalska. Tì utekali pred vojenskou sluţbou a začlenenìm do armád
nasadených portugalskou vládou v koloniálnych bojoch v Afrike. Vďaka umiernenému
prìstupu francúzskej vlády voči imigrantom z tejto krajiny sa ich počet zvýšil do roku 1975 na
760 tisìc.13
Takmer tridsať rokov ekonomického rastu, za ktorý Francúzsko vďačilo do značnej
miery prìlevu pracovnej sily zo zahraničia, sa chýlilo ku koncu. Prudký nárast cien ropy na
svetových trhoch spomalil ekonomický rast a nutne zmenil i pohľad francúzskej vlády na
prisťahovalectvo.

Mýtus dobrovoľného návratu pracovnìkov do ich krajiny pôvodu

prejavoval opačnú tendenciu. Nielenţe sa prisťahovalci prichádzajúci za prácou rozhodli
zotrvať, ale i napriek nulovej sociálnej podpore štátu s nimi súčasne, alebo po určitej dobe
prichádzali ich rodiny.
Otázka kvality ubytovania a finančných prostriedkov pracujúcich imigrantov je úzko
spätá s opatreniami zavedenými Nicolasom Sarkozym v rámci podmienok selektìvnej
imigrácie v neskôr analyzovaných zákonoch z rokov 2006 a 2007. Preto je na mieste patričné
pripomenutie sociálnej situácie imigrantov v 60-tych a 70-tych rokoch. Vo svojom rozhovore
s francúzskym veľvyslancom v Alţìri popisuje výstiţne tieto podmienky alţìrsky prezident
Houari Boumediene v januári 1974:
„Nemyslìm na často evokované opatrenia zlepšujúce odborné vzdelanie alebo ich
(alţìrskych imigrantov) podmienky ubytovania. Patrì sa na toto všetko spýtať. Ale,
predovšetkým, ak Alţìrci ţijú vo Francúzsku v núdzových kolóniách (bidonvilles), mnohì ţijú
v Alţìrsku v ešte horšìch podmienkach. Ostatne, keď opustìme vlasť aby sme si zarobili na
ţivobytie, vyţaduje to čo najviac šetriť a akceptovať chudobný aţ mizerný ţivot. Mojou
starosťou, a to zdôrazňujem, je dôstojnosť bezpečnosti osôb.“14
Vďaka pôsobeniu organizáciì extrémnej ľavice (napr. Komunistická liga, LC, Ligue
communiste) a odborov sa otázka sociálnych podmienok ţivota dlhodobo ţijúcich imigrantov
12

Bernard, P. (2002), s. 82.

13

Bernard, P. (2002), s. 82.

14

Weil, P. (2005), s. 94.
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vo Francúzsku stala i otázkou politickou od nástupu novej vlády ako i nového prezidenta
Valéry Giscard d`Estainga v roku 1974. Opatrenia na zabezpečenie dôstojnejšieho ubytovanie
viedli k odstráneniu núdzových kolóniì do konca 70-tych rokov. Riešenie zabezpečenia
dôstojného ubytovania sa zintenzìvnilo od konca 70-tych rokov. Postupne sa vyvìjalo
v zmysle pozitìvnej diskriminácie voči sociálne a ekonomicky znevýhodneným obyvateľom,
obsahujúc i značnú časť imigrantov. O tom však budeme pojednávať v zmysle zákona z roku
2006 v nasledujúcej časti.
Obdobie medzi rokmi 1974 a 2002 vyvoláva dojem, ţe priorita selektìvnej imigrácie
sa vytratila z francúzskej imigračnej politiky. Na jednej strane je toto tvrdenie pravdivé
v zmysle selektìvnej imigrácie zaloţenej na podpore prìlevu nových pracovnìkov. Tuná
skutočne francúzska vláda, nútená reagovať na zhoršujúci sa stav trhu práce
a nezamestnanosti celkom pozastavila politiku prìlevu nových pracovnìkov.
Dokonca od počiatku 80-tych rokov zaviedla pod vedenìm socialistov politiku pomoci
k návratu do krajiny pôvodu imigrantov. Tento prvok sa dá pokladať za predchodcu súčasnej
politiky spoločného rozvoja. Prvým projektom v tejto oblasti bol kontrakt o dodávkach plynu
za fixnú cenu medzi Alţìrskom a Francúzskom podpìsaný v prvej polovici 80-tych rokov
ministrom zahraničných vecì Claudom Cheyssonom. V jeho rámci mala byť nadviazaná
spolupráca v oblastiach know-how, vysokých technológiì, pracovných sìl a prìrodných
zdrojov. Tento projekt však v krátkej dobe stroskotal na poklese cien energiì.
Začiatkom 90-tych rokov bol realizovaný nový projekt spoločného rozvoja. Jeho
prostrednìctvom bola poskytnutá finančná podpora v hodnote 4000 eur imigrantom, ktorì sa
rozhodli vrátiť do povodia rieky Senegal s cieľom rozvìjať tam ekonomické aktivity.
Aţ myšlienka socialistického ministra vnútra Jeana-Pierra Chevénementa v rokoch
1997 aţ 1998 prispela k súčasnej podobe politiky spoločného rozvoja. Prvý krát vtedy zaznel
návrh „zhodnotiť intelektuálnu a finančnú kapacitu migrantov v sluţbách ich krajine pôvodu“.
V praxi však vláda zotrvala na realizácii politiky pomoci k návratu. Snaha francúzskej
vlády repatriovať aţ 25 tisìc imigrantov oproti päťdesiatke ročne v predchádzajúcom
skúšobnom obdobì vyvolalo vlnu nevôle a negatìvnych reakciì partnerských krajìn Mali,
Senegalu, Maroka a Komôr.15
Na druhej strane však moţno pojem selektìvnej imigrácie spojovať so zámerom vlád
podporiť prìlev imigrantov v rámci zlučovania rodìn a zachovať priaznivé podmienky vstupu

15

Ministère des affaires étrangères. Rapprort sur le codéveloppement (Paris, 2006), pdf., s.34.
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utečencov. Týmto zvratom v ponìmanì selektìvnej imigrácie zjavne prispela vládna politika
k nárastu počtu imigrantov prichádzajúcich týmito dvoma spôsobmi. Na túto realitu moţno
poukázať štatistickými údajmi týkajúcimi sa počtu udelených prvých povolenì k pobytu na
základe motìvu vstupu na územie Francúzska v rokoch 1997 a 2003.
Tabuľka č. 1
Počet prvých povolení k pobytu na základe motívu vstupu
1997

2003

Počet

počet %

Počet

počet %

pracovné účely

53 658

30,5

34 004

15,7

zlučovanie rodìn

48 531

27,6

89 095

41,1

návštevy

18 793

10,7

14 206

6,6

utečenci

3 955

2,2

8 318

3,8

študenti

42 022

23,8

54 569

25,2

2

0

4 540

2,1

9 246

5,2

11 857

5,5

176 207

100

216 589

100

váţne chorì cudzinci
ďalšì
vcelku

Zdroj: La Documentation française. Besoins de main-d’oeuvre et politique migratoire
(Paris, 2006a), s.59.
V správe premiérovi o potrebách pracovnej sily a migračnej politike z decembra 2006
vidno zjavne rastúci počet imigrantov v rámci zlučovania rodìn. Zatiaľ čo v roku 1997 ţiadalo
touto cestou o pobyt vo Francúzsku necelých 49 tisìc prisťahovalcov v roku 2003 to bol
takmer dvojnásobok. V prìpade pracovnej imigrácie sa tento počet naopak znìţil z vyše 50
tisìc ţiadateľov na niečo vyše 30 tisìc o šesť rokov neskôr. Relatìvne nìzky počet ţiadateľov
o azyl zároveň spôsobil, ţe sa zaoberanie s touto skupinou imigrantov nedostalo medzi
priority vlády po roku 2002.
Predstavený trend, v podmienkach pomalého ekonomického rastu a pod nátlakom
vývoja popularity hlavného predstaviteľa extrémne pravicovej strany Národného frontu JeanMarie le Pena formoval prìsnosť imigračnej politiky pravicovej vlády nielen v tomto obdobì
ale uţ od počiatku 80-tych rokov 20. storočia. Keďţe sa to prejavovalo najmä politikou voči
nelegálnym imigrantom a zmenami v prìstupe k francúzskemu občianstvu budeme sa venovať
vplyvu extrémnej pravice na politiku vlády viac v nasledujúcich kapitolách. Dôleţité je však
24

naznačiť, ţe práve výsledky prvého kola prezidentských volieb v roku 2002, v ktorých JeanMarie Le Pen zìskal viac neţ 4,8 milióna16 hlasov boli prvotným hýbateľom, ktorý
nasmeroval vývoj imigračnej politiky Nicolasa Sarkozyho v nasledujúcom obdobì.

2.2

Zákon z 24. júla 2006 o imigrácii a integrácii a opätovné zavedenie
prvku selektívnej pracovnej imigrácie do francúzskej politiky
Ako som sa snaţil v predchádzajúcej časti naznačiť návrh Nicolasa Sarkozyho na

zavedenie selektìvnej imigračnej politiky v roku 2006 na základe potrieb rastu národnej
ekonomiky a na schopnosti absorpcie pracovnìkov zo zahraničia má vo Francúzsku takmer
storočnú tradìciu. Ani nie tri roky po prijatì zákona z 26. novembra 2003 o spravovanì
imigrácie, ktorý mal za účel bojovať proti nelegálnej imigrácii, vláda dospela k rozhodnutiu
reformovať predpisy týkajúce sa vstupu a pobytu ako i práva na azyl v novom zákone
z 24. júla 2006.
Pred samotným pripomenutìm jednotlivých opatrenì prijatých v tomto zákone je
zaujìmavé pozrieť sa na argumentáciu vedenú pri jeho prijìmanì. V nej Nicolas Sarkozy,
vtedajšì minister vnútra, odmietol „nebezpečný mýtus nulovej imigrácie“ podporovanej
v zákonoch Pasqua17 z rokov 1986 a 1993 a zároveň odsúdil „extrémistickú myšlienku
imigrácie bez hranìc“.18 Práve tretia alternatìva boja proti neţelaným imigračným tokom
(immigration subie) v prospech selektìvnej pracovnej imigrácie (immigration choisie)
predstavovala stanovený cieľ novej vládnej politiky.
Počas svojich intervenciì do parlamentnej diskusie Nicolas Sarkozy prispel i k debate
o spoločnom rozvoji krajiny pôvodu imigrantov a prijìmajúcej krajiny. Ţelajúc si upevniť
spojivo s elitami z Afriky odmietol myšlienku, podľa ktorej by selektìvna imigrácia
pracovnìkov zo zahraničia znamenala únik mozgov. Namiesto toho obhajoval ideu „mobilnej

16

Conseil constitutionnel. Déclaration du 24 avril 2002 relative aux résultats du premier tour du scrutin, 17. 5.

2010, In: http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-pardate/decisions-depuis-1959/2002/declaration-presidentielle-premier-tour-2002/decision-declarationpresidentielle-premier-tour-2002-du-24-avril-2002.691.html.
17

Zákony prijaté vládami Jacquesa Chiraca, prinášajúce reštriktìvne opatrenia v oblasti vstupu a pobytu

imigrantov na Francúzskom územì, ich obsah bude pripomenutý v kapitole o nelegálnej imigrácii.
18

Sénat. In: http://www.senat.fr/dossierleg/tc/ana_pjl05-362.html.
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imigrácie“19. Prostrednìctvom nej ponúkol zahraničným talentom, aby poskytnuté vzdelanie
na francúzskom územì mohli vyuţiť pre rozvoj krajiny pôvodu.
Parlamentný spravodaj z pravicovej strany UMP François-Noël Buffet podporil túto
myšlienku prelomenia „tabu pracovnej imigrácie“20, ktorá bola počas tridsiatich rokov
neprìtomná vo francúzskej politike. Zavedenie selektìvnej imigrácie má podľa jeho slov
oţiviť francúzsku ekonomiku pritiahnutìm najlepšìch talentov zo zahraničia. V oblasti
zlučovania rodìn podporil zmiešané manţelstvá. Pochybnosti o legálnosti týchto manţelstiev
ako aj úspešnosti integrácie cudzincov do francúzskej spoločnosti vyjadril najmä pri sobášoch
odslúţených v zahraničì. Oproti nim si pochvaľoval integračný charakter zmiešaných sobášov
a manţelstiev na Francúzskom územì.
Poukázal zároveň na odlišný charakter pracovnej imigrácie, ktorá má za cieľ vrátiť sa
do krajiny pôvodu a znìţiť tak jej nepriaznivý vývoj. Z jeho prìspevku vyplýva, ţe pracovná
imigrácia nemá demografické ciele, ale čisto ekonomické. V tomto zmysle relativizoval
kritiku vyvlastnenia chudobných krajìn o ich hodnotný ľudský kapitál pričom sa vyjadril, ţe
imigrácia môţe predstavovať „vzájomný benefit“.21
Po predloţenì Senátu bol zákon preverený prostrednìctvom troch navrhovaných
procedúr. Prvou z nich bol návrh prešetriť tzv. výnimku neprijateľnosti (exception
d´irrecevabilité). Tento návrh predloţila poslankyňa za komunistickú stranu pani Nicole
Borvo Cohen-Seat. Vyzvala „k zodpovednosti poslancov voči našim spoluobčanom (vo
Francúzsku) a vzhľadom k základným princìpom, na ktorých stojì (francúzska) Republika“.
Vyjadrila sa, ţe „zavedenie kvót a sprìsnenie podmienok zlučovania rodìn a azylu sa
vysmieva spomìnaným princìpom“22. Po potvrdenì ústavnosti textu Senát tento návrh
zamietol.
Ako druhý bol pouţitý návrh predbeţnej otázky (question préalable) v mene skupiny
poslancov socialistickej strany. Pierre-Yves Collombat v nej odsúdil rastúci počet zákonov
o imigrácii a z toho plynúcu právnu neistotu. Vyjadril sa, ţe je to práve „nedostatok
ekonomického rastu, ktorý vyvolal zavedenie týchto opatrenì. Proti tomuto návrhu sa vyslovil
pravicový poslanec Jean-Pierre Fourcade obhajobou inovácie navrhovaného zákona, ktorý
podľa neho „zavádza nebývalé spojenie medzi imigráciou a integráciou, posilňuje právomoci
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Sénat. In: http://www.senat.fr/dossierleg/tc/ana_pjl05-362.html.
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Sénat. In: http://www.senat.fr/dossierleg/tc/ana_pjl05-362.html.
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primátorov a podporuje spoločný rozvoj“23. Tento návrh však bol vládou odmietnutý a senát
ho nakoniec neprijal.
Posledným skúmaným návrhom bolo postúpenie zákona komisii (renvoi en
commission). Touto cestou poukázal poslanec socialistickej strany Jean Pierre Sueur na
zjednodušovanie imigrácie na dve základné skupiny, a to výberovú a trpenú imigráciu
(choisie, subie). Napadol tento návrh, podloţený na „falošných dôkazoch“ a vyjadril sa, ţe
selektìvna pracovná imigrácia nie je jedinou alternatìvou k nulovej, či nekontrolovanej
imigrácii. Zároveň vyjadril pochybnosť, ţe by selektìvna pracovná imigrácia dokázala
podporiť spoločný rozvoj, a ţe je štát schopný vybrať tých správnych študentov a vedcov
a ukončiť „nejasnú situáciu“ školopovinných detì.
Návrh postúpenia komisii vyuţil aj pravicový poslanec Hugues Portelli nadviazanìm
na problematiku politiky voči zahraničným študentom. Zaujal pritom postoj, ţe vìzová
politika voči študentom nie je problém, ktorým sa treba zaoberať. Za váţnejšì problém
pokladá neľahký zápis do vysokoškolského štúdia. Oba návrhy postúpenia komisii však senát
neprijal.
Po predloţenì zákona ústavnému súdu bol v jeho rámci diskutovaný len článok 45
pojednávajúci o novej podmienke týkajúcej sa uznania základných princìpov Republiky, ktorú
musia rešpektovať ţiadatelia o pobyt. Ústavný súd tento článok preformuloval v zmysle
uznania „základných princìpov, ktoré v súlade so zákonmi Republiky, spravujú normálny
rodinný ţivot vo Francúzsku“24.
Na základe diskusiì vedených pri prijìmanì zákona z 24. júla 2006 moţno stanoviť
štyri základné ciele v oblasti spravovania selektìvnej imigrácie. V prvom rade sa jedná
o kvantitatìvny prìstup k zaobchádzaniu s prichádzajúcimi imigrantmi. Tento návrh bol
súčasťou jednej z odborných správ vypracovaných parlamentom poskytujúci vláde odhad
počtu pracovnìkov, o ktorých by mohla mať francúzska ekonomika záujem.
Druhým schváleným opatrenìm je zmena podmienok imigrácie na základe zlučovania
rodìn. Sìce sa netýka priamo pracovnej imigrácie, ale opatrenia prijaté v tejto oblasti majú
priamy vplyv na prìťaţlivosť Francúzska pre záujemcov o prácu zo zahraničia.25 Podľa
prijatých návrhov má imigrant ţijúci legálne vo Francúzsku najmenej po dobu osemnástich
23
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ovplyvňuje výber destinácie podľa čo najliberálnejšieho prìstupu národnej politiky voči zlučovaniu rodìn. Týka
sa to predovšetkým kvalifikovanej pracovnej sily.
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mesiacov právo priviesť svoju rodinu. Musì pritom splňovať dve podmienky viaţuce sa
k sociálnemu zabezpečeniu pozvanej rodiny. V prvom rade pre ňu musì dokázať poskytnúť
dôstojné bývanie a v druhom rade preukázať dostatočné finančné prostriedky schopné pokryť
náklady celej rodiny. Udelenie povolenia k pobytu prichádzajúcich členov rodiny (carte vie
privée et familiale) bude spätne podliehať sociálnemu zabezpečeniu jej ţiviteľa. Okrem toho
bude závisieť od intenzity a stability viazanosti rodiny na členov ţijúcich na francúzskom
územì ako i na podobe zväzkov rodinných členov ţijúcich v krajine pôvodu. Nemenej
hodnotená je aj schopnosť týchto osôb začleniť sa do hostiteľskej spoločnosti. V zmysle
zabrániť akémukoľvek porušeniu zákona predstieranìm fingovaných manţelstiev sa pritvrdia
podmienky prijatia francúzskeho občianstva na základe sobáša.
Zavedenie povolenia k pobytu podľa schopnostì a talentu (carte de séjour compétence
et talents) má pre zmenu za cieľ uľahčiť prijatie študentov a aktìvne pracujúcich zo
zahraničia. V jej rámci kandidáti prijatì do minimálne magisterského cyklu urýchlene dostanú
povolenie k pobytu po dobu štyroch rokov. Absolventom francúzskych škôl a drţiteľom tohto
nového dokumentu zároveň bude povolený prìstup na francúzsky pracovný trh, aby tak mohli
priamo, či nepriamo podporiť rozvoj ich krajiny pôvodu.26 Aby bola zabezpečená podmienka
uţitočnosti nových pracovnìkov pre francúzsky trh práce sa vláda rozhodla podporiť nábor
talentov a pracovnìkov uţ v ich krajine pôvodu a to predovšetkým do sektorov s nedostatkom
pracovných sìl.
Na záujem francúzskej vlády pritiahnuť do krajiny čo najviac schopných
a talentovaných ľudì nadväzuje politika spoločného rozvoja. Zákon z roku 2006 v jej rámci
navrhuje zavedenie sporiaceho rozvojového účtu (compte épargne développement). Tento
účet je určený cudzincom s občianstvom z rozvojových krajìn. Jeho úlohou je financovať
aktivity v krajine pôvodu pracujúcich imigrantov vo Francúzsku, s moţnosťou uloţiť aţ 25%
svojho platu a maximálne 20 tisìc eur na osobu. Týmto spôsobom sa má sprostredkovať
mobilizácia úspor potrebných pre rozvoj krajìn s vysokou mierou emigrácie.
Z pozorovanej diskusie a výsledkov prijatého zákona vyplýva hneď niekoľko záverov.
V prvom rade si moţno všimnúť kontinuitu odlišnej rétoriky zástupcov ľavicových
a pravicových strán. Zatiaľ čo sa predstavitelia na pravej strane politického spektra zastávali
návrhu ministra vnútra Nicolasa Sarkozyho, poslanci socialistickej a komunistickej strany
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mali obavy z nìzkej miery inovatìvnosti a opodstatnenosti i diskriminačného charakteru
navrhovanej tretej cesty selektìvnej pracovnej imigrácie.
K ich tvrdeniam prispieva fakt, ţe od podpìsania nariadenia z 2. novembra 1945 bolo
prijatých sedem desiatok legislatìvnych aktov upravujúcich prìstup k tomuto fenoménu.
Výrazný inovatìvny prvok moţno v skutku z historického pohľadu poprieť, odkazujúc na
prehľad legislatìvy v oblasti pracovnej imigrácie v predchádzajúcej časti tejto kapitoly. Ako
protiargument moţno dodať, ţe imigrácia ako taká sa postupom času menì nielen na základe
dopytu prijìmajúcej krajiny, ale vplývajú na ňu i mnohé ekonomické, politické, rodinné, ale i
prìrodné faktory v krajine pôvodu.
Práve snahou vylepšiť ţivotné podmienky ľudì z oblastì s vysokou emigráciou sa
Nicolas Sarkozy pokúsil vylepšiť rétoriku selektìvnej imigrácie tak ako ju vnìmali v krajinách
pôvodu migrantov. Zavedenie politiky spoločného rozvoja má za cieľ nie len napomôcť
riadeniu migračných tokov, ale úzko súvisì i s oblasťou globalizácie a rozvojom chudobných
krajìn Juhu. V tejto oblasti boli od roku 2005 podpìsané bilaterálne dohody so Senegalom,
Mali, Haiti, súostrovìm Komory a Kapverdskými ostrovmi.
Na zavedenì tejto politiky má na jednej strane záujem prijìmajúca krajina. Reaguje tak
na diskusiu o rozvoji týchto krajìn na medzinárodnej a európskej úrovni a zároveň sa
pripravuje na pravdepodobné zvyšovanie sa počtu imigrantov z rozvojových krajìn
predovšetkým z Afriky. Tento trend je spojený s predpokladaným demografickým rastom
v krajinách subsaharskej Afriky v nasledujúcich desaťročiach. Podľa neho by do roku 2050
mal len počet obyvateľov Nigeru vzrásť päťnásobne.27 Politikou spoločného rozvoja28 sa tak
francúzska vláda snaţì reagovať na výzvy budúceho rozvoja migračných prúdov v zmysle
demografických

a ekonomických

potrieb

krajiny.

Potrebu

doplnenia

potenciálnych

pracovnìkov do sektorov s nedostatkom pracovných sìl moţno zrealizovať zaloţenìm
vzdelávacìch a náborových centier v krajinách pôvodu.
Na druhej strane môţe byť zavedenie politiky vzájomného rozvoja prospešné i pre
rozvojové krajiny. K naplneniu tejto perspektìvy je potrebné usmerňovať finančné transfery,
zintenzìvniť pomoc pri návrate imigrantov do krajiny pôvodu so záujmom ju rozvìjať, ale tieţ
pomôcť týmto jednotlivcom v reintegrácii do pôvodnej spoločnosti. V tomto zmysle
postupovať v prospech tvorby nových relevantných pracovných prìleţitostì pre kvalifikovanú
pracovnú silu uţ na domácej pôde. Zabráni sa tak aspoň čiastočne úniku mozgov za lepšìmi
27

Ministère des affaires étrangères. (2006), s.10.

28

Politika spoločného rozvoja „codéveloppement“ existuje od roku 2008 pod názvom „ politique du

développement solidaire“ čiţe politiky solidárneho rozvoja

29

pracovnými podmienkami v zahraničì. Na základe údajov ministerstva vnútra totiţ ich počet
vzrástol štyri krát od roku 1982.29 Úspešnosť iniciovaných projektov v tejto oblasti je však
zatiaľ nemoţné pozorovať z dôvodu dlhodobého charakteru ich vplyvu.
Napriek všetkým nejasnostiam je dôleţité pripomenúť súlad navrhovaných opatrenì
zákona z 24. júla 2006 s ústavou. Ako si budeme môcť všimnúť v kapitole o národnej identite
diskriminačný a konfliktný charakter zákona z novembra 2007 prijatý na doplnenie sledu
zákonov z roku 2003 a 2006 sa uţ do sporu s ústavou dostal.
Ešte pred tým je však potrebné dokončiť analýzu o opodstatnenosti prijatia legislatìvy
zaloţenej na potrebách francúzskeho pracovného trhu ako i na demografickom vývoji
v krajine. V nej sa pokúsime zargumentovať klady a zápory prijìmanej selektìvnej politiky na
poskytnutých faktoch. Skutočnosť, ţe bola prijatá i bez výrazných potrieb francúzskej
ekonomiky nás privedie k odhaleniu jej diskriminačného charakteru.

2.3

Opodstatnenosť selektívnej imigračnej politiky a jej skutočný
charakter
V programovom liste z 9. júla 2007 prezident Sarkozy vyjadril svoje zámery v oblasti

selektìvnej imigračnej politiky novému ministrovi pre imigráciu Bricovi Hortefeuxovi
nasledovne:
„Kaţdý rok stanovìte maximálny počet imigrantov podľa jednotlivých motìvov vstupu
a pobytu vo Francúzsku s cieľom 50% podielu pracovnej imigrácie z celkového počtu
vstupov. Inšpirujete sa pritom politikou našich partnerov, naprìklad Kanady a Veľkej Británie,
ktorì preverujú kandidatúry vstupu imigrantov na základe určitého mnoţstva kritériì, medzi
ktorými sa nachádza i geografický pôvod.“30
Vhodnosťou stanovenia takýchto cieľov pre rozvoj súčasného stavu francúzskej
ekonomiky a spoločnosti sa zaoberali početné analýzy francúzskych i medzinárodných
inštitúciì a organizáciì. Zamerali sa pritom na niekoľko základných fenoménov národného
aţ nadnárodného charakteru. Patrili medzi ne vplyv starnutia obyvateľstva na národnú
ekonomiku a vplyv pracovnej imigrácie na súčasné potreby pracovného trhu.
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Na problematiku starnutia obyvateľstva nazerajú odborné analýzy z dvoch uhlov
pohľadu. Na jednej strane je to nerovnováha medzi ponukou a dopytom na pracovnom trhu
spôsobená práve starnutìm obyvateľstva. Tieto vzťahy sa pokúšajú vysvetliť po prvé na
základe predpokladaného vývoja vekovej štruktúry obyvateľstva vo Francúzsku. Na základe
štatistìk Eurostatu sa predpokladá nárast obyvateľstva Francúzska z 59,9 milióna v roku 2004
na 65,7 milióna v roku 2050, čo predstavuje nárast o 9,7%. Tieto údaje sú však mierne
negatìvne v proporcii aktìvneho obyvateľstva, ktoré sa v tom istom obdobì znìţi o 4%. Čo sa
týka proporcie obyvateľstva nad 64 rokov, ich počet stúpne do roku 2050 z 25,2% na 47,9%.
Váţnosť týchto údajov je však mierna v porovnanì s väčšinou krajìn Európskej únie. Ako
vhodný prìklad môţeme uviesť Nemecko kde sa predpokladá pokles prvej a druhej skupiny
obyvateľstva o 9,6% a 24,1% a nárast tretej skupiny o 32,4%. Údaje postihujúce počty týchto
troch skupìn obyvateľstva v rámci celej Európskej únie predpokladajú pokles celkového
obyvateľstva o 1,5% a aktìvneho obyvateľstva o 16,9%. Predpokladaný nárast počtu
obyvateľstva nad 64 rokov je 27,3%. Tieto údaje potvrdzujú relatìvne priaznivý vývoj počtu
francúzskeho obyvateľstva v jej rámci.31
Na základe podrobnejšìch údajov INSEE32 zo septembra 2004 sa predpokladá, ţe do
roku 2015 nebude mať starnutie obyvateľstva vplyv na počet aktìvne pracujúceho
obyvateľstva. Oproti tomu však nastane zvýšenie miery závislosti33. Z toho vyplýva, ţe počet
aktìvne pracujúcich sa bude od tohto roku postupne zniţovať. V praxi to bude znamenať
zdvojnásobenie počtu aktìvne pracujúcich

na jedného dôchodcu z dvoch na štyroch

zamestnancov do roku 2050.34 Od meniacej sa proporcie dôchodcov a aktìvne pracujúceho
obyvateľstva bude nutné upraviť dôchodkovú politiku v snahe zabezpečiť výplatu penziì
a pokračovať v poskytovanì sociálnych výhod znevýhodneným skupinám obyvateľstva.
Návrhy na jej zmeny sú vhodným predmetom pre ďalšie štúdie.
Samotný vplyv imigrácie na mieru závislosti dôchodcov na aktìvnom obyvateľstve
a tak i na stav verejných financiì je minimálny. Aby imigrácia bola sama schopná zachovať
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mieru závislosti z roku 2010 do roku 2040 muselo by do Francúzska prìsť kaţdý rok aţ dva
milióny imigrantov čìm by sa počet obyvateľov vo Francúzsku zvýšil na 187 miliónov a prvá
a druhá generácia imigrantov by tvorila aţ 68% obyvateľstva.35 Tento trend je však dlhodobo
neudrţateľný a nereálny.
Treťou pozorovanou skutočnosťou sú následky starnutia obyvateľstva na problémy
s náborom pracovnìkov v určitých sektoroch. V tomto zmysle je vhodné sa zamerať na
profesie, ktoré budú v budúcnosti trpieť nedostatkom pracovných sìl. Jedná sa predovšetkým
o posilnenie sektoru sluţieb uţìvaných staršou generáciou ako i málo atraktìvnych sektorov
poľnohospodárstva, stavebnìctva a cestovného ruchu. Zaujìmavý je poznatok, ţe profesie
vykonávané do značnej miery imigrantmi nemajú v budúcnosti perspektìvu výrazného
nárastu.36 Menovite sú to profesie kvalifikovaných a nekvalifikovaných robotnìkov
v stavebnìctve, starostlivosť o domácnosť, údrţba a cestovný ruch. Do budúcna sa navyše
nepredpokladá nárast záujmu o povolania v cestovnom ruchu a v poľnohospodárstve
z jedného zásadného dôvodu. Je nìm sezónny charakter týchto povolanì, ktorý nedokáţe
dlhodobo pokryť sociálne a finančné predpoklady ţivota pracovnìka či uţ je domáci alebo
z cudziny.
Po tom čo sme priblìţili dlhodobý výhľad vplyvu starnutia populácie Francúzska,
presunieme sa do oblasti vplyvu imigrácie na súčasný trh práce. Podľa údajov Eurostatu
zastávalo v prvom štvrťroku 2005 94,4% pracovného trhu vo Francúzsku domáce
obyvateľstvo, 1,9% pracovnìci z pätnástich starých členských štátov EU, 0,1% pracovnìci
z desiatich krajìn ktoré pristúpili do EU v roku 2004 a 3,6% pracovnìci z tretìch krajìn.37
Podľa tabuľky čìslo jedna je zjavný pokles počtu imigrantov prichádzajúcich do Francúzska
za prácou od polovice 90-tych rokov 20. storočia. Za zmienku stojì i fakt, ţe len jedno
percento týchto pracovnìkov sprevádzajú na ich ceste za prácou aj ich rodiny.38 Tie vo väčšine
prìpadov prichádzajú aţ neskôr.
Na základe prieskumu geografického pôvodu imigrantov sa dozvedáme, ţe v priebehu
rokov 2001 aţ 2003 prišlo do Francúzska z celkového počtu imigrantov 62,8% z Afriky,
18,2% z Ázie, 9,1% z krajìn Európy okrem starej európskej pätnástky, 9% z Ameriky a 0,3%
z Oceánie.39 Keďţe sa migrujúci občania Európskej únie a z krajìn európskeho ekonomického
35
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priestoru nepovaţujú za imigrantov, čìselné údaje o ich vstupe a pobyte nie sú k dispozìcii.
Naopak je tomu u imigrantov z tretìch krajìn.
Tabuľka č. 2
Držitelia prvého povolenia k pobytu podľa krajiny pôvodu v roku 2005
(neobsahuje krajiny EU a Schengenu, ktoré nepotrebujú povolenie k pobytu)
Všetky motìvy

zlučovanie rodìn

pracovné účely

Alţìrsko

26 870 Alţìrsko

19 190 Spojené štáty

Maroko

22 850 Maroko

16 430 Poľsko

Tunisko

8 757 Tunisko

Čìna

Štúdium

1 584 Čìna

5 254

971 Maroko

3 727

6 023 Maroko

936 Alţìrsko

2 790

8 250 Turecko

5 339 Japonsko

689 Japonsko

1 976

Turecko

8 039 Kamerun

2 714 Turecko

563 Spojené štáty

1 971

Spojené štáty

5 134 Pobreţie slonoviny

2 319 Kanada

523 Tunisko

1 909

Kamerun

4 328 Čìna

1 989 Rumunsko

487 Senegal

1 261

Pobreţie slonoviny

3 658 Senegal

1 718 India

485 Brazìlia

1 254

Rusko

3 522 Ex-Zair

1 503 Čìna

471 Juţná Korea

1 231

Ex-Zair

3 457 Mali

1 487 Alţìrsko

451 Rumunsko

1 003

Zdroj: Premier Ministre. Rapport au Parlement. Les orientations de la politique de l´immigration (Paris, 2006),
s.60.

Zo správy ministrovi z februára 2006 si môţeme všimnúť pôvod imigrantov na
základe typu pobytu vo Francúzsku. Zatiaľ čo imigranti z Maghrebu, Turecka a subsaharskej
Afriky prichádzajú za prácou do Francúzska len v minimálnej miere, v rámci zlučovania rodìn
tvoria absolútnu väčšinu ţiadateľov. Na druhej strane imigranti z rozvinutých krajìn
prichádzajú predovšetkým za prácou a štúdiom a v oblasti zlučovania rodìn vôbec nefigurujú.
Táto realita je však nutne podloţená prìtomnosťou ich rodìn na francúzskom územì,
finančnými prostriedkami migrantov a tieţ migráciou vysoko kvalifikovaných migrantov
v rámci medzinárodných firiem. Preto treba tieto údaje brať s rezervou a prihliadať na
podmienky jednotlivých ţiadateľov samostatne.
Pozorované údaje v tabuľke sa však týkajú výhradne priameho vstupu imigrantov s
pracovným účelom na francúzske územie. Okrem toho však existujú ďalšie dve početné
skupiny imigrantov vstupujúce na pracovný trh. Prvou z nich sú imigranti vstupujúci na trh
práce nepriamo počas prvého roku pobytu na francúzskom územì. Jedná sa predovšetkým
o imigrantov prichádzajúcich v rámci zlučovania rodìn, uzavretia zmiešaného manţelstva,
politickì utečenci a členovia ich rodìn. Treťou skupinou sú imigranti vstupujúci na pracovný
trh náhodne po dlhšej dobe neţ v priebehu prvého roka pobytu. Na základe štatistiky
33

zahŕňajúcej všetky tri spomìnané spôsoby vstupu imigrantov na pracovný trh moţno
zaregistrovať pravidelný pokles ich počtu v obdobì od roku 1990 do roku 1997. Naopak od
ukončenia tohto obdobia sa prìlev imigrantov týchto troch skupìn permanentne zvyšoval aţ do
roku 2003. Zatiaľ čo sa v tomto obdobì znìţil počet všetkých troch skupìn z 98 tisìc (29, 29
a 40 tisìc) na 72 tisìc (16, 24 a 32 tisìc) do roku 2003 vzrástol na 113 tisìc (21, 66 a 26 tisìc).40
Na základe týchto údajov je potrebné si uvedomiť význam ostatných typov imigrácie neţ
priamej pracovnej imigrácie pre pracovný trh. Všetky migračné skupiny totiţ majú potenciál
nových uchádzačov o prácu v určitom časovom rozmedzì.
Na potreby pracovného trhu sa dá nazerať aj z pohľadu rozdelenia imigrantov na
kvalifikovanú a nekvalifikovanú pracovnú silu. Zatiaľ čo sa na francúzskom územì
nachádza vyššì priemerný počet nekvalifikovaných imigrantov ako priemerný počet
nekvalifikovaných francúzskych občanov, Francúzsko sa nachádza na výbornej štvrtej pozìcii
v rámci krajìn OECD41 čo sa týka atraktivity pracovného trhu pre kvalifikovaných cudzincov.
Skutočnosť, ţe z Francúzska za prácou emigruje len nìzky počet kvalifikovaných
francúzskych pracovnìkov v porovnanì s vysokým počtom prichádzajúcich kvalifikovaných
cudzincov, stavia túto krajinu do lepšej pozìcie, neţ v ktorej sa nachádzajú Nemecko a Veľká
Británia.42
Ďalšìm dôleţitým aspektom vzťahu imigrácie a pracovného trhu je náchylnosť
prisťahovalcov k nezamestnanosti. V tejto kategórii je nutné poznamenať, ţe cudzinci sú
častejšie nezamestnanì neţ francúzski občania. Na základe Ankety o zamestnanosti merajúcej
priemernú zamestnanosť a nezamestnanosť obyvateľstva v rokoch 1997 aţ 2002 si môţeme
všimnúť závislosť údajov od pôvodu, pohlavia a dosiahnutého diplomu opýtaných. Zatiaľ čo
sa nezamestnanosť francúzskych občanov pohybovala v pozorovanom obdobì okolo 10%
u cudzincov to bol dvojnásobne vyššì počet (21,5%). Ak vezmeme do úvahy aj pohlavie
opýtaných zistìme, ţe bolo v tomto obdobì nezamestnaných 8,2% francúzskych muţov a 12%
francúzskych ţien. U cudzincov sa tieto údaje lìšia podľa toho či pochádzali z Európy alebo
nie. Pokiaľ bolo v tomto obdobì nezamestnaných 9,2% cudzincov a 12,6% cudziniek
z Európy tento počet bol 26,7% u muţov a 37,8% u ţien z tretìch krajìn.
V závislosti od dosiahnutého vzdelania sa nezamestnanosť u domácich i cudzincov
zniţuje. Tieto údaje však zaznamenávajú rovnakú tendenciu v neprospech cudzincov. Zatiaľ
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čo bolo v tomto obdobì vo Francúzsku v priemere 15,1% domácich bez diplomu
u neštudovaných cudzincov to bolo 23,1%. Nezamestnanosť domácich drţiteľov minimálne
bakalárskeho diplomu bola 5,5% a u cudzincov s rovnakým vzdelanìm 14,2%. Najčastejšìmi
prìčinami tohto stavu bola úroveň znalosti jazyka, neuznanie diplomov zo zahraničia, či
hľadanie práce v sektoroch s nadbytkom ţiadostì.
Jedno z tvrdenì, ktoré negatìvne prispieva k prìtomnosti cudzincov na trhu práce je, ţe
berú pracovné prìleţitosti domácemu obyvateľstvu. Tento predpoklad je však teoreticky
i empiricky prekonaný. Na základe pozorovanì INED43 „ekonomiky nie sú charakteristické
vopred stanoveným počtom pracovných miest, ktoré by si medzi sebou jednotlivci mali
rozdeliť, ale majú skôr tendenciu vytvárať pracovné prìleţitosti na základe počtu
jednotlivcov, ktorì v nich pracujú a konzumujú“44.
Čo sa týka vplyvu emigrácie na rozvoj krajiny pôvodu pracovnìkov naskytne sa hneď
niekoľko pozitìv a negatìv tohto javu. Vôľa emigrovať rastie s mierou dosiahnutého
vzdelania. V tomto zmysle hovorìme o úniku mozgov z krajiny. Sú to práve kvalifikovanì
pracovnìci, ktorì najviac prispievajú do verejných financiì. Krajina pôvodu, ktorá investuje do
vzdelania svojho obyvateľstva tak stráca návratnosť zisku z ľudského kapitálu. Produktivita
krajiny je tak oslabená a ekonomický rast spomalený.
Na druhej strane však pracovnìci zo zahraničia majú tendenciu zasielať časť zárobkov
svojim rodinám v krajine pôvodu. Zatiaľ čo sa 30% pracovnìkov z cudziny vyjadrilo
pozitìvne k finančným transferom do krajiny pôvodu, toto čìslo vzrástlo aţ k 92% u ţenatých
pracovnìkov z cudziny. Na základe údajov INSEE smerovali v roku 2003 tieto transfery
prevaţne do Portugalska (871 miliónov eur) a krajìn Maghrebu (1,1 miliardy eur).45
Zároveň môţe byť pre krajiny pôvodu odchod kvalifikovanej sily prospešný pri
splnenì dvoch predpokladov. V prvom rade ak tieto krajiny budú mať prìleţitosť vyuţiť
technologický pokrok realizovaný v prijìmajúcej krajine. V druhom rade ak sa pracovnìci čo
emigrovali do zahraničia vrátia do krajiny pôvodu s nadobudnutými znalosťami. Tento dopad
sa javì byť závislý od veľkosti krajiny pôvodu. Odchodom kvalifikovaných sìl preto trpia
predovšetkým malé krajiny z Afriky a strednej Ameriky. Neprìtomnosť štatistìk v tejto oblasti
však zatiaľ potvrdzuje len hypotetický charakter týchto argumentov.
Odlišný prìstup francúzskej vlády voči migrantom hľadajúcich prácu pôvodom
z Európskej únie a európskeho ekonomického priestoru je zakotvený v článku 39 zmluvy
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o zaloţenì Európskeho spoločenstva. Na jej základe majú občania členských štátov právo na
voľný pohyb, pobyt a pracovnú aktivitu na územì celej únie. Členské štáty majú zakázanú
akúkoľvek diskrimináciu medzi pracovnìkmi zaloţenú na národnosti. Toto právo môţe byť
odopreté len v prìpade ohrozenia verejného poriadku, bezpečnosti a zdravia.
Právo prechodného obdobia v oblasti prìstupu na svoj pracovný trh si mnohé krajiny
starej európskej pätnástky vyhradili udeliť novým členským štátom pristupujúcim v roku
2004. Spomedzi nich zaváhalo sprìstupnenìm svojho pracovného trhu pre osem krajìn
východného rozšìrenia z roku 2004 aţ v lete 2008 i Francúzsko. Stratilo tak moţnosť doplniť
nedostatkové sektory kvalifikovanou pracovnou silou, ktorú v obdobì po vstupe do EU
pohltili Britské ostrovy, Švédsko a postupne väčšina členských krajìn s výnimkou Nemecka
a Rakúska. Čo sa týka krajìn Bulharska a Rumunska, francúzsky pracovný trh je pre ne
i naďalej uzavretý. Toto obmedzenie môţe trvať maximálne do roku 2014. Od 21 januára
2008 je pre migrantov z týchto dvoch krajìn moţnosť vo Francúzsku pracovať obmedzená na
150 povolanì s nedostatkom pracovných sìl.
Samostatnou skupinou pracovnìkov, ktorì majú podľa smernice Rady z 25. novembra
2003 právo pracovať po piatich rokoch pobytu v členských krajinách EU sú drţitelia trvalého
povolenia k pobytu na územì ktorejkoľvek z týchto krajìn (s výnimkou Bulharska
a Rumunska). Francúzsko však túto smernicu zatiaľ neaplikovalo. Vyčkávanie v zavedenì
tejto smernice a zároveň v povolenì vstupu pracovnìkov z pristupujúcich krajìn do EU je
v rozpore so zavádzanou selektìvnou pracovnou imigráciou.
Po analýze vhodnosti výberu selektìvnej imigrácie francúzskou vládou po roku 2006
je prinajmenšom zaujìmavé poukázať na prvok diskriminácie v rámci tejto politiky.
Predpokladáme totiţ, ţe je tretìm faktorom ovplyvňujúcim formovanie imigračnej politiky
popri ekonomických a demografických poţiadavkách štátu.
Prvok diskriminácie v oblasti legálnej imigrácie je vo Francúzskej politike prìtomný
uţ od 30-tych rokov. Počas tohto obdobia len menil svoj charakter v troch základných
podobách. Prvou je zavedenie kvót diskriminujúcich imigrantov od výkonu určitých povolanì,
alebo od prekročenia určitého počtu pracovnìkov v rámci podnikov v snahe korigovať trh
práce a nezamestnanosť francúzskych občanov. Druhou je zavádzanie prìsnejšìch podmienok
pre vstup a pobyt imigrantov prichádzajúcich v rámci zlučovania rodìn, ktorì explicitne
nespĺňajú predpoklady rozvoja národnej ekonomiky. Treťou je diskriminácia zaloţená na
etnickom princìpe opierajúca sa o argumenty odlišnej miery schopnosti integrácie do
väčšinovej spoločnosti, či o negatìvnu koloniálnu skúsenosť naprìklad s vojnou v Alţìrsku.
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V dnešnej dobe sa rieši predovšetkým fenomén latentnej diskriminácie. Ten sa dostal
do povedomia vedeckej spoločnosti a politiky nielen vo Francúzsku aţ koncom 90-tych rokov
20. storočia. Naráţa pritom na nedostatok informáciì potrebných pre jeho identifikáciu
v praxi.
Na mieste je podotknúť zopár prejavov diskriminácie zo strany francúzskej vlády a
spoločnosti voči legálnym imigrantom. Prvým je vzťah nezamestnanosti druhej generácie
imigrantov a jej vstupu na francúzsky pracovný trh zo strany väčšinovej spoločnosti. Pod
druhou generáciou rozumieme deti imigrantov, ktoré sa narodili a ţili väčšinu svojho ţivota
vo Francúzsku. Skutočnosť, ţe sa nezamestnanosť vo zvýšenej miere dotýka i tejto skupiny
francúzskeho obyvateľstva, ktorá sa uţ môţe preukázať francúzskym občianstvom, a ktorá
prešla francúzskym školským systémom a zároveň je výborne integrovaná do väčšinovej
spoločnosti poukazuje na prìtomnosť diskriminácie na základe pôvodu. Táto diskriminácia sa
vzťahuje predovšetkým na druhú generáciu imigrantov pôvodom z Afriky a Turecka a taktieţ
zo nebelošské obyvateľstvo zo zámorských územì Guadeloupe, Martinique, Guyana a
podobne.46
Diskriminačný prìstup francúzskej vlády je dobre popìsaný vo dvoch prìspevkoch
Patricka Weila z 15. januára 2009 v dennìku Le Monde. Podľa jeho slov boli vyslovené
neoficiálne usmernenia z kruhov nového Ministerstva pre imigráciu, integráciu, národnú
identitu a solidárny rozvoj, v zmysle spomalenia procesu zlučovania rodìn, či pozastavenia
prijìmania nových štipendistov z Afriky.47 Samotná existencia podobných informáciì
uverejnených v dennìku akým je Le Monde vrhajú na francúzsku vládu otázku skutočného
zámeru selektìvnej imigračnej politiky. Na prvok diskriminácie však bude jednoduchšie
poukázať na rozpore pozorovaných zákonov s legislatìvou chrániacou imigrantov ako jednu
z predstaviteliek diskriminovaných skupìn obyvateľstva sa v kapitole o národnej identite.
Teraz však budem pokračovať staťou o nelegálnej imigrácii, ktorá poukazuje na reštriktìvny
charakter súčasnej imigračnej politiky vôbec a preto vhodne nadväzuje na problematiku
o selektìvnej imigrácii.
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3.

Zvýšená intenzita boja s nelegálnou imigráciou neprináša
očakávané výsledky
Samostatnou skupinou, ktorej sa vo významnej miere venujú zákony z rokov 2006

a 2007 sú nelegálni imigranti. Na základe odhadov Nicolasa Sarkozyho ešte z obdobia keď
pôsobil ako minister vnútra (2002 aţ 2007) sa ich počet na Francúzskom územì pohyboval
medzi 200 aţ 400 tisìc.48 Mnohoraké druhy nelegálnej imigrácie a takmer nemoţné meranie
ich počtu vyvoláva mnohé otázky. Na začiatok by sme sa mali preto spýtať prečo je boj
s fenoménom nelegálnej imigrácie taký dôleţitý?
Existujú tri základné prìčiny vlastné pre všetky cieľové i tranzitné štáty nelegálnej
imigrácie. V prvom rade sa to týka vplyvu nelegálnej imigrácie na národný pracovný trh.
Imigranti, ktorì sú v prijìmajúcej krajine bez potrebných platných dokladov sú ochotnì
pracovať za omnoho horšìch podmienok neţ naprìklad legálni imigranti, nehovoriac
o domácom obyvateľstve. Z tohto jednoduchého dôvodu sa môţe stať, ţe zamestnávateľ
snaţiaci sa ušetriť náklady za pracovnú silu najme práve nelegálneho imigranta, a tým
prispieva k nárastu nezamestnanosti v krajine.
V druhom rade nelegálni imigranti očierňujú vnìmanie legálnych imigrantov, ktorých
je explicitne ťaţké rozoznať väčšinovou spoločnosťou. Spojitosť nelegálnej imigrácie
s organizovaným zločinom je toho dôkazom. Obchod s ľuďmi, pašeráctvo, prostitúcia, pranie
špinavých peňazì a podobne sú len pomenovanìm aktivìt, ktoré postihujú mnohých
nelegálnych imigrantov.
K prvým dvom prìčinám, ktoré priamo ovplyvňujú cieľové krajiny treba doplniť
nehumánny aţ tragický charakter zaobchádzania s týmito osobami počas ich cesty za lepšìm
ţivotom. Médiami vyhľadávaným zdrojom sú informácie o osudoch nelegálnych imigrantov
snaţiacich sa preplaviť z Afriky na Kanárske ostrovy, cez Gibraltársky prieliv, na ostrov
Pantelleria, či na Maltu. Na francúzskom územì sa podobné vylodenia týkajú predovšetkým
zámorských departmentov Guadeloupe v Karibskom mori a Mayotte v Mozambickom
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prielive. Strastiplné osudy však väčšinu nelegálnych imigrantov neopúšťajú ani po ich
prìchode do cieľa.
Z týchto dôvodov moţno sledovať zhodu cieľových krajìn v boji proti nelegálnej
imigrácii. Minimálne na európskej úrovni vytvorenìm schengenského priestoru sa ukázalo
prospešné spolupracovať v tejto oblasti. Nedokonalé zabezpečenie vonkajšìch hranìc
spôsobuje následnú cirkuláciu nelegálnych imigrantov i do ďalšìch členských štátov.
Francúzska

pohraničná

polìcia

zaznamenala

predovšetkým

problémy

s prechodom

nelegálnych imigrantov z Talianska a v menšej miere zo Španielska.
Úlohou tejto kapitoly je postihnúť problematiku nelegálnej imigrácie na francúzskom
územì. V prvej časti sa budeme zaoberať rozdielom medzi legálnym a nelegálnym vstupom
a pobytom vo Francúzsku. Po krátkom priblìţenì vìzovej politiky a podmienok nadobudnutia
povolenia k pobytu sa naša pozornosť presunie na samotné typy nelegálnej imigrácie.
Druhá časť nadviaţe odlišným vnìmanìm nelegálnej imigrácie francúzskymi úradmi
od počiatkov imigračných tokov od polovice 19. storočia. Dozvieme sa, ţe pobyt cudzincov
vo francúzsku nebol vôbec právne ošetrený aţ do vydania dekrétu v roku 1888. Následne
pripomenieme zákony týkajúce sa pobytu imigrantov, ktoré boli aţ do 70-tych rokov
20.storočia ovplyvnené ekonomickými a demografickými potrebami krajiny podobne ako
tomu bolo v oblasti pracovnej imigrácie. Reštriktìvny prìstup úradov k problematike
nelegálnej imigrácie tak ako ju poznáme dnes sa stupňoval aţ s prìchodom ekonomickej krìzy
od roku 1973 a s prìtomnosťou extrémne pravicovej strany Národného Frontu na francúzskej
politickej scéne od počiatku 80-tych rokov. V tomto zmysle zhodnotìme i zákony z roku 2006
a 2007, ktoré boli ovplyvnené okrem vysokej miery nezamestnanosti a pomalým
ekonomickým rastom i obavou Nicolasa Sarkozyho z rastúcej podpory extrémnej pravice
medzi francúzskym obyvateľstvom.
Tretia a posledná časť bude mať za úlohu poukázať na odlišný charakter nelegálnej
imigrácie v metropolitnom Francúzsku a v zámorských departmentoch. Túto skutočnosť je
moţné preukázať na neporovnateľne vyššom počte nelegálnych imigrantov v zámorských
departmentoch v porovnanì s kontinentálnym Francúzskom na základe pomeru k celkovej
populácii pozorovaného regiónu. Taktieţ sa pozastavìme nad odlišným spôsobom vstupu
nelegálnych imigrantov na Francúzske územie. Zatiaľ čo prevaţná väčšina prichádza do
francúzskej metropole legálne, nelegálny typ vstupu na zámorské územia je zjavný. Tento
stav je odvodený od omnoho komplikovanejšej kontroly hranìc zámorských územì
v porovnanì s relatìvne dobrým prehľadom nad situáciou na kontinentálnych letiskách, v
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prìstavoch a na pevninských hraniciach. I preto bude komplikáciám spôsobeným masovou
imigráciou na zámorských územiach venovaná značná pozornosť.

3.1

Rozdiel medzi legálnou a nelegálnou imigráciou a jej podoby
Na to aby sme boli schopnì pochopiť, kto predstavuje nelegálnych imigrantov na

francúzskom územì je potrebné stanoviť podmienky legálneho vstupu a pobytu na
francúzskom územì. Zatiaľ čo je vstup cudzincov do krajiny ošetrený vìzovou politikou,
legálny pobyt na územì štátu závisì nielen od platného vìza ale v mnohých prìpadoch i od
udelenia povolenia k pobytu.
Potreba vlastniť tieto dokumenty sa nevzťahuje na obyvateľov krajìn Európskej únie
(okrem Rumunska a Bulharska v prìpade pracovného povolenia) a krajìn ktoré sú členmi
Európskeho ekonomického priestoru (teda i Nórska, Islandu a Švajčiarska). Toto právo bolo
stanovené zákonom z 26. novembra 2003. Pre občanov všetkých ostatných krajìn
nachádzajúcich sa za vonkajšìmi hranicami EU sú tieto dokumenty nevyhnutným
predpokladom pre vstup a pobyt na francúzskom územì. Ich nadobudnutìm sa občanom
tretìch krajìn otvárajú moţnosti vstupu a pobytu na celom územì schengenského priestoru
zahŕňajúcom aţ 25 krajìn počas platnosti týchto dokumentov.
Celkový systém politiky udelenia vìz a povolenia k pobytu však nie je natoľko
jednoduchý. Pre zachovanie postupnosti nadobudnutia týchto dokumentov sa pozrieme najprv
na vìza. Tie môţeme rozdeliť do dvoch základných skupìn. Prechodné vìza udelené na dobu
maximálne troch mesiacov a dlhodobé vìza na dobu dlhšiu neţ spomìnané tri mesiace.
Prvý typ vìz sa na základe predpisu Európskej komisie z 29.mája 1995 vzťahuje na
135 tretìch krajìn. Ich udelenie patrì do kompetenciì konzulárnych úradov všetkých členských
štátov schengenského priestoru. V celku existujú štyri typy prechodných vìz. Prvým typom sú
tranzitné vìza platné v medzinárodnom priestore letìsk. Vyuţìvajú ich cestujúci prestupujúci
na ďalšì letecký spoj na jednom z letìsk Schengenu. Druhým typom sú vìza udelené na dobu
piatich dnì vyuţìvané predovšetkým v obchodných záleţitostiach. Tretìm poddruhom sú
krátkodobé vìza udelená na dobu niţšiu neţ 90 dnì slúţiace naprìklad umoţneniu vstupu
turistom a návštevám občanov Schengenu. Posledným typom sú tzv. rotačné vìza platné po
dobu aţ piatich rokov s moţnosťou krátkodobého opakovaného pobytu na územì Schengenu.
Čo sa týka dlhodobých vìz, tie sú udelené na dobu dlhšiu neţ 90 dnì. Ich platnosť môţe byť
obmedzená na konkrétne teritórium, ako naprìklad na zámorský department.
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Čo sa týka udelených vìz, ich počet je v pozorovanom obdobì 2003 aţ 2007 stabilný.
Pohybuje sa medzi dvoma aţ 2,1 miliónmi ročne. Počet udelených krátkodobých vìz pritom
niekoľkonásobne presahuje počet dlhodobých vìz. V roku 2007 sa jednalo o 1 891 301
v prvom prìpade a o 145 817 v druhom prìpade. 49
Dlhodobé vìza sú udeľované v rámci siedmych odlišných kategóriì. Pre lepšiu
prehľadnosť stavu a vývoja počtu udelených vìz v rámci týchto kategóriì pouţijeme
v nasledujúcej tabuľke údaje Medziministerského výboru pre kontrolu imigrácie.
Tabuľka č. 3
Počet udelených dlhodobých víz na základe kategórie
v rokoch 2004 a 2007
2004

2007

Štúdium

64 045

61 230

Zmiešané manţelstvá

24 310

29 635

Zlučovanie rodìn

21 669

17 449

Zlučovanie rodìn utečencov

1 851

3 231

Usadenie sa neplnoletých cudzincov

6 403

5 632

19 162

16 783

7 841

11 425

Práca
Súkromné ţiadosti

Zdroj: Secrétariat général du Comité interministériel de contrôle de l`immigration. Rapport au
Parlement, Les orientations de la politique de l`immigration (Paris, 2008), pdf., 32-34.
V tejto tabuľke je potrebné si uvedomiť, ţe sa zaoberáme stále legálnou imigráciou.
Spomedzi nej najvýznamnejšou skupinou hlásiacou sa o dlhodobé vìza sú študenti. V roku
2007 predstavoval počet udelených vìz študentom viac neţ 60 tisìc. Významný podiel na
udelených vìzach majú i ţiadatelia v rámci zmiešaných manţelstiev. Zaujìmavý je fakt, ţe
ţiadateľov o dlhodobé vìza z pracovných dôvodov je pribliţne rovnaký počet ako ţiadateľov
v rámci zlučovania rodìn.
Z geografického hľadiska bolo v roku 2007 udelených najviac krátkodobých
i dlhodobých vìz občanom zo stredovýchodnej Európy (461 076) a z Ázie a Oceánie
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(415 930). Občanom frankofónnej Afriky bolo udelených pre oblasť Maghrebu 337 734
a subsaharskej oblasti

306 231. Ak sa zameriame len na konkrétne krajiny vìza do

Francúzska bývajú najčastejšie udeľované občanom Ruskej federácie (311 146). Hodnotu 100
tisìc udelených vìz v roku 2007 prekročili i občania Čìny, Maroka, Alţìrska a Turecka.50
Úlohou týchto údajov je dokresliť podobu udelených vìz. Počet ich ţiadateľov totiţ závisì od
mnohých faktorov. Patria medzi ne početnosť obyvateľstva danej krajiny, historické,
ekonomické a rodinné väzby medzi krajinami, ale i záujem navštìviť Francúzsko v rámci
turizmu.
Pre jednoduchšiu kontrolovateľnosť pravosti identity nositeľov vìz zaviedla postupne
francúzska vláda na základe zákona z 26. novembra 2003 a rozhodnutia Európskej rady z 8.
júna 2004 opatrenie odtlačkov prstov. Týmto spôsobom chce bojovať proti viacnásobnému
nakupovaniu vìz (visa shopping). Toto opatrenie zaviedlo do roku 2009 viac neţ 40
konzulátov. Predpokladané rozšìrenie biometrických vìz, ako sa týmto vìzam hovorì, na
všetky konzuláty by malo byť dosiahnuté na úrovni EU do roku 2012.
Druhým dokumentom, o ktorý môţe cudzinec zaţiadať je povolenie k pobytu. Na
základe najnovšìch správ vypracovaných senátom ich existuje päť odlišných kategóriì.
V prvom rade hovorìme o beţnom potvrdenì o pobyte (catre de résident). Udeľuje sa na dobu
desiatich rokov s moţnosťou predĺţiť jeho platnosť. Umoţňuje taktieţ jeho drţiteľovi
vykonávať pracovnú činnosť.
Potvrdenie o pobyte však môţe byť udelené aj na prechodné obdobie (carte de séjour
temporaire). Jedná sa o dobu maximálne jedného roku s moţnosťou predĺţenia jeho platnosti
podobne ako pri beţnom potvrdenì o pobyte. Vzťahuje sa pritom na rôzne skupiny ţiadateľov
podľa ktorých dostávajú tieto potvrdenia prìvlastky. Hovorìme potom o tzv. prechodnom
študentskom (étudiant), vedeckom (scientifique), návštevnìckom (visiteur), kultúrnoumeleckom (profession artistique et culturelle), rodinnom (vie privé et familiale),
obchodnìckom (commerçant) povolenì, pričom sme dané skupiny zďaleka nevyčerpali.
Počas vybavovania ţiadosti o udelenie potvrdenia k pobytu oprávňuje pohybovať sa
na francúzskom územì tzv. potvrdenie o oprávnenì k pobytu (récépissé valant autorisation de
séjour). Jeho platnosť je minimálne jeden mesiac a na základe potreby pri zdĺhavom
vybavovanì potvrdenia k pobytu je moţné jeho platnosť predĺţiť.
Dočasné oprávnenie k pobytu (autorisation provisoire de séjour) sa udeľuje vo väčšine
prìpadov utečencom, aby tak legalizovali svoj pobyt v očakávanì rozhodnutia o udelenì azylu
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Francúzskym úradom pre ochranu utečencov a ľudì bez vlasti (OFPRA, Office français de
protection des réfugiés et apatrides). Drţiteľmi oprávnenia podobného typu sú i osoby,
ktorým bol pobyt vo Francúzsku povolený s cieľom liečiť sa zo váţnych ochorenì, pre ktoré
ich krajiny pôvodu neposkytujú patričné podmienky.
Poslednou kategóriou potvrdenì o pobyte je dokument s prìvlastkom dôchodca
(retraité). Jeho nositeľmi sú dôchodcovia, ktorì v minulosti vlastnili potvrdenie o pobyte ale
medzičasom zmenili krajinu trvalého pobytu. Podmienkou udelenia je poberanie
prìspevkového starobného dôchodku vo Francúzsku. Tento dokument oprávňuje jeho
vlastnìka k opakovanému pobytu po dobu maximálne jedného roka. Dĺţka jeho platnosti je
desať rokov. Toto potvrdenie však nepovoľuje výkon pracovného pomeru.
Podmienky udelenia potvrdenia o pobyte sa odlišujú pre občanov krajìn, s ktorými
Francúzsko podpìsalo bilaterálne dohody. Špecifické a často miernejšie, pravidlá pre vstup
a pobyt tak platia pre občanov takmer všetkých bývalých kolóniì v Afrike. Ich analýze sa však
venovať nebudeme, pretoţe len rozvìjajú politiku spoločného rozvoja o ktorej sme sa bavili
v predošlej kapitole.
Pre kompletné doplnenie problematiky udeľovania potvrdenì o pobyte je na mieste
pripomenúť tri skupiny občanov tretìch krajìn nepodliehajúcich povinnosti vlastniť tento
dokument. Týka sa to nedospelých cudzincov s výnimkou 16 aţ 18 ročných vykonávajúcich
pracovnú činnosť. Tieţ sa nevyţadujú od členov diplomatických misiì a od ich rodìn ako i od
drţiteľov vìz platných tri aţ šesť mesiacov.
Teraz, keď sme stanovili jednotlivé kategórie legálne pobývajúcich imigrantov na
francúzskom územì môţeme prejsť na pozorovanie cieľovej skupiny tejto kapitoly,
nelegálnych imigrantov. Vstup osôb bez patričných dokumentov na francúzske územie ešte
neznamená, ţe sa v dlhodobom hľadisku jedná o nelegálnych imigrantov. Na jednej strane nie
všetci imigranti pokladajú Francúzsko za svoju cieľovú krajinu. Pre niektorých je to len
prestupná stanica do Veľkej Británie, Kanady a Spojených štátov amerických. Tì ktorì sa
rozhodli vo Francúzsku usadiť môţu taktieţ poţiadať o povolenie k pobytu pri vstupe do
krajiny. Ak tejto ţiadosti vyjdú úrady v ústrety stávajú sa z nich legálni imigranti. Na druhej
strane existujú nelegálni imigranti, ktorì vstúpili na francúzske územie s platnými
dokumentmi. Ukončenìm platnosti udelených vìz, či potvrdenia o pobyte vypršala i legalita
ich prìtomnosti na francúzskom územì. Táto situácia však môţe postihnúť i jednotlivca, ktorý
nikdy nemal v úmysle pobývať na cudzom územì nelegálne. Za problematickú skupinu
nelegálnych imigrantov sa preto pokladajú tì, ktorì nikdy nevstúpili do styku s úradmi
a nepokúsili sa tak svoj pobyt legalizovať.
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Takto stanovenú skupinu je veľmi náročné kvantifikovať. Podľa slov najvyššieho
kontrolného úradu vo Francúzsku „Veľká rozmanitosť metód pouţìvaných v Európskej únii
na kvantifikáciu nelegálnej imigrácie svedčì o ich predbeţnom charaktere a nedostatku
dôveryhodnosti. Vo Francúzsku sú pokusy o jej zhodnotenie zriedkavé a len málokedy úlohou
štatistikov.“51 Odhalenie nelegálnych imigrantov je tak často náhodné.
I napriek tejto skutočnosti sa francúzske úrady dostávajú do stretu s nelegálnou
imigráciou neustále. Uţ vstup týchto osôb na francúzske územie môţe byť odhalené
pohraničnou polìciou. Časť týchto osôb vyuţije právo poţiadať o azyl. V rokoch 2003 aţ
2007 o azyl ţiadalo v priemere štyritisìc imigrantov ročne.
Väčšina zadrţaných nelegálnych imigrantov je však buď umiestnená v záchytných
pásmach (zone d`attente), alebo odvedená na hranice. V záchytných pásmach bolo
v pozorovanom obdobì zadrţaných pravidelne pätnásť aţ sedemnásť tisìc imigrantov ročne.
Nachádzali sa medzi nimi prevaţne občania Čìny, Brazìlie a Ruska. Počet odvedených na
hranice sa pohyboval pravidelne niečo nad tridsiatimi tisìcmi ročne s výnimkou roku 2007
kedy bolo na hranice odvedených pribliţne dvadsaťšesťtisìc nelegálnych imigrantov. Ich
pôvod bol podobný ako v prvom prìpade aţ na výnimku Ruska, ktorého pozìciu prevzala
Bolìvia.52
Existujú však i údaje o pobyte časti nelegálnych imigrantov na francúzskom územì.
Jedná sa v prvom rade o osoby, predvolané z dôvodu odobratia platných dokladov polìciou,
ţandármi alebo colnìkmi. Ich počet od roku 2003 do roku 2007 výrazne vzrástol z 45 500 na
69 879. Tento akt postihoval najčastejšie občanov Iraku, Iránu a Pakistanu.53
Odhalenie pobytu nelegálnych imigrantov

je zaevidované i prostrednìctvom

policajných záznamov o priestupkoch a trestných činoch. Počet takto odhalených nelegálne
pobývajúcich cudzincov vzrástol od roku 2003 do roku 2007 z 66 062 na 111 842 prìpadov.
Je zaujìmavé podotknúť, ţe aţ dve tretiny prìpadov zaznamenala pohraničná polìcia.54
Nelegálni imigranti môţu byť taktieţ umiestnenì v centrách administratìvneho
zadrţania (Centre de rétention administrative). Tieto zariadenia sú určené pre jednotlivcov
vypovedaných z krajiny v očakávanì na ich odvedenie na hranice. Ich počet mal rastúcu
tendenciu z pribliţne 25 tisìc v roku 2003 na 35 tisìc o štyri roky neskôr. Priemerná dĺţka
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zadrţania sa taktieţ zvýšila v priebehu štyroch rokov o 4,9 dňa z 5,6 dňa v roku 2003.
Maximálna moţná dĺţka zadrţania v týchto centrách je v súčasnosti stanovená na 32 dnì.55
Na druhej strane, časť nelegálnych imigrantov zamýšľané vypovedanie z krajiny
nemusì postihnúť. Takémuto kroku úradov sa tešì aţ 80 percent prìpadov. Z 50 771 verdiktov
s cieľom vypovedať nelegálnych imigrantov z krajiny v roku 2007 bolo v konečnom dôsledku
vykonaných 11 891.56
K mnoţstvu nelegálnych imigrantov prispievajú do určitej miery aj ţiadatelia o azyl,
ktorým ho úrady odmietli poskytnúť. Ich podiel, ktorý sa následne stane súčasťou nelegálnej
imigrácie sa však v praxi nedá odhadnúť. Je však veľmi nepravdepodobné, ţe všetci z 24 700
odmietnutých ţiadateľov o azyl v roku 2007 z francúzskeho územia následne odišlo.57
Časť nelegálnych imigrantov na francúzskom územì sa však môţe dočkať i povolenia
k pobytu od úradov. Môţe sa tak stať naprìklad v rámci regularizáciì, ku ktorým vláda
pristúpila v snahe riešiť pobyt nelegálnych imigrantov na národnom územì. Počet nelegálnych
imigrantov, ktorì týmto spôsobom legalizovali svoj pobyt vo Francúzsku sa zdvojnásobil od
roku 2001 (16 538) do roku 2006 (32 001) V nasledujúcom roku bol zaznamenaný pokles na
hodnotu 27 511 regularizáciì.58
Poslednou skupinou nelegálnych imigrantov, o ktorej existujú kvantitatìvne údaje sú
poberatelia štátnej zdravotnej pomoci. Zavedenìm zákona z 25. Júla 1999 bolo totiţ zavedené
univerzálne zdravotné poistenie, na základe ktorého má byť poskytnutá štátna zdravotná
pomoc i osobám, ktoré sa na jeho územì nachádzajú nelegálne. Poskytovanie pomoci je platné
po dobu maximálne jedného roku. Táto hranica bola stanovená z dvoch prìčin. Prvou je
nadobudnutie legalizácie pobytu pôvodne nelegálnych imigrantov. Druhou je opačný prìpad
a to, ţe sa tieto osoby uţ nenachádzajú na národnom územì. Len pre predstavu k 31.
decembru 2007 sa na francúzskom územì nachádzalo 183 722 poberateľov štátnej zdravotnej
pomoci.59
Čo sa však dá z poskytnutých údajov o nelegálnych imigrantoch vyvodiť? V prvom
rade je to fakt, ţe celkový počet nelegálnych imigrantov na Francúzskom územì je prakticky
nemoţné zhodnotiť. I existujúce čìselné údaje sa totiţ môţu navzájom prekrývať. Podľa
vyjadrenia Medziministerského výboru pre kontrolu imigrácie sa na základe zniţujúceho
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počtu odmietnutých ţiadostì o azyl predpokladá, ţe počet nelegálne pobývajúcich imigrantov
na francúzskom územì mierne poklesol.60 Reálny dopad tohto pozorovania je však len na
rovine odhadov. Je dôleţité si však uvedomiť, ţe nie všetci nelegálni imigranti predstavujú
hrozbu pre verejný poriadok. Mnohì sa snaţia svoj pobyt legalizovať a uľahčiť tak nielen
sebe, ale aj úradom a zloţkám bezpečnosti.

3.2

Nelegálna imigrácia v rámci migračných tokov od polovice
19. storočia a imigračné zákony z roku 2006 a 2007
Po identifikácii nelegálnych imigrantov sa môţeme presunúť do oblasti vývoja

francúzskej imigračnej politiky ovplyvnenej nutnosťou vyjadriť sa k ich prìtomnosti na
francúzskom územì. Hoci sa o ich pobyte v tejto krajine nikdy nepochybovalo, nelegálni
imigranti neboli vţdy natoľko negatìvne vnìmanì úradmi ako je tomu v dnešnej dobe. Čo
prispelo k tejto zmene a od kedy vôbec hovorìme vo Francúzsku o probléme nelegálnej
imigrácie?
Ak sa vrátime späť do obdobia 19. storočia zistìme, ţe vstup a pobyt imigrantov na
národné územie bol voľný a nikým nekontrolovaný. Aţ dekrét vydaný v roku 1888 zaviedol
povinnosť imigrantom prihlásiť svoj pobyt na prìslušnej radnici. Druhým významným
dokumentom prispievajúcim ku kontrole imigrácie bol dekrét z 2. aprìla 1917. Podľa jeho
nariadenì mal kaţdý imigrant staršì neţ pätnásť rokov vlastniť preukaz totoţnosti platný ako
potvrdenie o pobyte. Pri kaţdej zmene bydliska sa s týmto preukazom mal hlásiť buď na
radnici alebo na policajnom komisariáte. Medzivojnové obdobie v snahe vyrovnať
demografický deficit spôsobený nielen prvou svetovou vojnou neprinieslo výrazné zmeny
obmedzujúce prúdenie imigrantov do krajiny.
Hoci vichystický reţim zaviedol zákony obmedzujúce vstup a pobyt imigrantov na
francúzske územie, ich vplyv na podobu súčasnej imigračnej politiky nemoţno preukázať.
Toto obdobie bolo dostatočne pripomenuté v kapitole o pracovnej imigrácii.
Prvým významným dokumentom ošetrujúcim vstup a pobyt imigrantov do krajiny
bolo aţ nariadenie generála de Gaulla z 2. novembra 1945. Nelegálny pobyt bol však
zaradený len medzi obyčajné priestupky a tak, v konečnom dôsledku nemal zásadný vplyv na
nelegálne pobývajúcu osobu vo Francúzsku. Tento benevolentný prìstup bol spôsobený
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nutnosťou ekonomickej rekonštrukcie krajiny po skončenì druhej svetovej vojny a ostal
v platnosti počas celého obdobia tridsiatich rokov prudkého ekonomického rozvoja.
Významnú zmenu priniesol začiatok ekonomickej krìzy v roku 1973. Obmedzenie
prìlevu legálnych imigrantov predovšetkým na prìpady zlučovania rodìn a azylu spôsobil, ţe
sa cudzinci ţiadajúci o prácu stali na národnom územì neţiadanì. Prerušenie udeľovania
pracovných povolenì francúzskymi úradmi sa však v praxi prejavilo na vytváranì nelegálneho
pracovného trhu. Pre mnohých zamestnávateľov totiţ nelegálni pracovnìci predstavovali
vhodný zdroj prìjmov. Ich ohodnotenie bolo výrazne niţšie ak odrátame naprìklad sociálne
a zdravotné poistenie vyplácané legálne pracujúcemu obyvateľstvu. Proti nelegálnemu trhu
s prácou sa rozhodla vláda uţ v roku 1974 zasiahnuť zavedenìm prìsnejšìch sankciì
zamestnávateľom nelegálnych imigrantov a posilnenìm kontroly na hraniciach.
Od vtedy sa vo francúzskej imigračnej politike stretávame s tromi spôsobmi jednania
s nelegálnou imigráciou. Radikálnym riešenìm pobytu nelegálnych imigrantov bolo zavedenie
prìstupu vypovedania z krajiny. Pre praktickú realizáciu tohto kroku sa ministerstvo vnútra
rozhodlo zriadiť špeciálne zariadenia slúţiace na zadrţanie nelegálnych imigrantov, ktorì mali
byť následne odvedenì na hranice. Zákaz vstupu na francúzske územie im bol udelený na
dobu piatich rokov, hoci celý tento proces nebol právne podloţený. Obeťou vyhostenia sa
v niektorých prìpadoch mohol stať aj turista, ktorý prekročil trojmesačný pobyt v krajine či
cudzinec narodený vo francúzsku, ktorý po dovŕšenì šestnásteho roku ţivota pozabudol
poţiadať o potvrdenie o pobyte.
Takéto jednanie vyvolalo kritiku šéfa socialistickej strany Françoisa Mitterranda, ktorý
verejne upozornil prezidenta Giscard d´Estaigna na existenciu záchytného centra v Arenc uţ
v máji 1975. I napriek nesúhlasu ľavice však ministerstvo vnútra pokračovalo počas celej
druhej polovice 70-tych rokov s odvedenìm na hranice pod zámienkou ochrany verejného
poriadku.61
S nástupom Françoisa Mitterranda na post francúzskeho prezidenta v roku 1981 sa
prìstup k nelegálnym imigrantom čiastočne umiernil. Prejednávanie prìpadov nelegálneho
pobytu sa prenieslo z kompetenciì úradov do kompetenciì súdov, ktoré berú viac do úvahy
slobody jednotlivca.
Hoci boli zákonom z 29. októbra 1981 zavedené nové tresty za nelegálny pobyt, ktorý
sa stal trestným činom, ich dopad mal následky niţšej intenzity. Za nelegálny pobyt uţ nebolo
moţné vypovedať imigranta z krajiny na spomìnaných päť rokov. Na druhej strane mu mohol
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byť udelený trest odňatia slobody, ktorý po odsúdenì na viac ako jeden rok viedol k
odvedeniu na štátne hranice. Tento trest však nebránil odsúdenej osobe vrátiť sa
v nasledujúcom obdobì na francúzske územie.
Historicky dlhé desaťročia nevyuţitým krokom v zaobchádzanì s nelegálnou
imigráciou bolo zavedenie regularizáciì. Ich úlohou bolo poskytnúť moţnosť nelegálnym
imigrantom legalizovať svoj pobyt na národnom územì. Tento prìstup sa stal prioritou vlády
socialistov, ktorì existenciu nelegálnych imigrantov vo Francúzsku pripisovali neférovej
imigračnej politike v predchádzajúcich rokoch. Po pravde tvrdili, ţe nelegálna imigrácia
vznikla ako nutný dôsledok odmietania udeľovať pracovné povolenie k pobytu po roku 1973
zatiaľ čo migračné prúdy pokračovali vo svojom zavedenom tempe. Politický význam
regularizáciì si uvedomil minister vnútra Gaston Defferre, ktorý legalizoval uţ v roku 1981
pobyt aţ 80 tisìc nelegálnych imigrantov.62 Aby sa týmto spôsobom nezvýšila výrazne
nezamestnanosť v krajine, regularizácia bola podmienená predloţenìm potvrdenia o prìchode
do Francúzska pred 1. januárom 1981 a potvrdenia o vykonávanom pracovnom pomere.
Posledný spôsob jednania s nelegálnymi imigrantmi bol zavedený v podobe pomoci
k návratu. Mal za úlohu znìţiť počet udelených povolenì k pobytu po zavedenì potvrdenia
o pobyte na dobu desiatich rokov (carte de séjour de dix ans) zákonom zo 17. júla 1984.
Ţiadosť o pomoc k návratu mohli podobne ako legálni imigranti podať i nelegálne
pobývajúce osoby, ktorým bola doručená výzva k opusteniu francúzskeho územia.
Francúzsku imigračnú politiku od roku 1983 zasiahol fenoménom extrémnej pravice
Národného Frontu. Sìce táto strana bola zaloţená uţ 5. októbra 1972 jej prvým viditeľným
úspechom sa stal výsledok volieb do mestských zastupiteľstiev v roku 1983. V nich bol
kandidát Národného frontu, Jean-Pierre Stirbois zvolený do mestskej rady v Dreux.
Nezanedbateľným úspechom boli výsledky o rok neskôr konaných volieb do európskeho
parlamentu. Národný front v nich zìskal aţ 10,95% hlasov.63
Zmena

francúzskeho

volebného

systému

z väčšinového
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jednokolový volebný systém proporčný v júni 1985 priniesla moţnosť presadiť sa i malým
stranám. Na rovnakej úrovni volebnej podpory pribliţne okolo 9,7% hlasov sa ocitol Národný
front i v regionálnych voľbách v roku 1986 a predčasných parlamentných voľbách v júni
1988.64 Ešte vyššiu volebnú podporu zìskala táto strana radikálnej pravice vo voľbách v marci
1993, v júni 1997 a v júni 2002. Národný front v nich zìskal postupne 12,76%, 15,24%
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a 11,34% hlasov. Ešte výraznejšiu podporu sa podarilo dosiahnuť hlavnému predstaviteľovi
tejto strany Jeanovi-Mariemu Le Penovi v prezidentských voľbách. V roku 1988, 1995 a 2007
sa jeho podpora pohybovala vţdy nad 10% pričom vrcholu dosiahol vo voľbách v roku 2002
s 16,86%.65
Takto značne vysoké výsledky od počiatku 80-tych rokov nutne ovplyvnili i jednanie
ostatných politických strán. Potreby ekonomického rastu a stability tak boli doplnené

predovšetkým o snahu pravicových vlád zabrániť posilneniu tejto politickej strany vďaka
diskusii o problematike imigrácie. Táto oblasť bola od zaloţenia Národného Frontu jednou z
jeho popredných volebných tém. Reakciou na nezanedbateľné úspechy Národného Frontu
a jeho lìdra Jeana-Marieho Le Pena vo voľbách od spomìnaného roku 1983 viedol
k zavedeniu tzv. Pasquových zákonov z roku 1986 a 1993.66
Prvý z nich znovu zaviedol vyhostenia z krajiny a preniesol kompetencie nad ich
výkonom zo súdov na administratìvu. V tom istom roku bola venovaná veľká mediálna
kampaň vyhosteniu 101 nelegálne pobývajúcich občanov Mali. Vyuţitie leteckej prepravy na
ich repatriáciu tak predstavovalo dôveryhodný protiargument tvrdeniu, ţe sa po odvode na
hranice nelegálni imigranti opäť vrátia.
Druhý Pasquov zákon vystupňoval významne reštriktìvnu rétoriku pravicovej vlády.
Nielenţe predĺţil dobu administratìvneho zadrţania zo siedmych na desať dnì, a zaviedol
súdne zadrţanie na dobu troch mesiacov ale vytvoril i novú skupinu nelegálnych imigrantov,
ktorých nebolo moţné vypovedať z krajiny ale ani regularizovať. Medzi tieto osoby patrili
naprìklad cudzinci, ktorì boli zosobášenì s občiankou Francúzska po dobu kratšiu neţ jeden
rok a nedostali tak zatiaľ potvrdenie o pobyte a neplnoletì imigranti, ktorì vstúpili na štátne
územie inak neţ v rámci zlučovania rodìn. Tieto prìpady vošli do povedomia francúzskej
spoločnosti ako osoby bez dokladov (sans papiers). Skutočnosť, ţe pobyt týchto nelegálnych
imigrantov nebol protizákonný ich postavil do pozìcie obetì.67 Medializácia pribliţne
tristočlennej skupiny ľudì bez dokladov, ktorì sa na jar roku 1996 rozhodli o povolenie
k pobytu zaţiadať verejne na pôde kostola Saint-Ambroise v Parìţi poukázala na
kontroverznosť prijatých zákonov.
Legalizácia osôb bez dokladov ako i uľahčenie prìstupu k povoleniu k pobytu
dôchodcom, vedcom, ťaţko chorým, či osobám majúcim osobné alebo rodinné putá na
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Francúzsko boli úlohou nového zákona z roku 1998 pomenovaného po ministrovi vnútra
Jeanovi-Pierrovi Chevenementovi. Svojìm rozsahom sa do histórie imigračnej politiky
zapìsalo i opatrenie umoţňujúce nelegálnym imigrantom ţijúcim vo Francúzsku po dobu viac
neţ desať rokov legalizovať svoj pobyt.
Obdobie ľavicovej vlády Lionela Jospina v rokoch 1997 aţ 2002 prinieslo okrem
iného i zaloţenie humanitárneho centra v Sangatte v roku 1999. Pod záštitou organizácie
Červeného krìţa malo slúţiť na prijatie asi dvesto nelegálnych imigrantov smerujúcich do
Veľkej Británie. Ich počet sa však niekoľkonásobne rozrástol a počas troch rokov svojej
existencie centrum prijalo aţ 63 tisìc osôb.68 Častým snahám o útek do Veľkej Británie
nedokázali zabrániť ani prìsne kontroly pred vstupom do Eurotunelu, ktorý niekoľko krát
zaţiadal o preloţenie centra z len dva kilometre vzdialenej Sangatte. Uzatvorenie centra
Nicolasom Sarkozym v novembri 2002 bolo spôsobené aţ nátlakom zo strany britskej vlády.
Pre lepšie pochopenie vývoja v oblasti nelegálnej imigrácie po roku 2002 je na mieste
pripomenúť ešte raz postup Jeana-Marieho Le Pena do druhého kola prezidentských volieb.
Poráţka reprezentanta socialistov kandidátom Národného Frontu vyvolala doslova paniku
nielen medzi obyvateľstvom ale i u vládnych pravicových strán. Týmito volebnými
výsledkami sa inšpiroval i Nicolas Sarkozy, autor zákonov z roku 2003, 2006 a 2007, v
ktorých označil boj s nelegálnou imigráciou za jednu zo svojich priorìt.
Nastolený reštriktìvny vývoj zasiahol všetky skupiny imigrantov. V snahe bojovať
proti neţiadanej imigrácii uţ zákon z roku 2003 zrušil opatrenie z roku 1998 umoţňujúce
legalizovať svoj pobyt nelegálnym imigrantom pobývajúcim vo Francúzsku dlhšie neţ desať
rokov. Bol zavedený ďalšì typ opatrenia pod názvom „povinnosť opustiť francúzske územie“
(l`obligation de quitter le territoire francais), ktorý dopĺňa právomoci prefektov v oblasti
vypovedania z krajiny. Podmienkou vypovedania tak uţ nie je len z označenia nelegálneho
imigranta za hrozbu národného poriadku. Imigrant má právo sa proti tomuto rozhodnutiu
odvolať počas jedného mesiaca od jeho doručenia na tribunál pre administratìvne záleţitosti.
V podobnom zmysle boli navrhované opatrenia v zákone z roku 2006. Na jednej
strane boli sprìsnené tresty zamestnávateľom nelegálnych imigrantov. Na druhej strane bolo
predĺţené odvolacie obdobie po doručenì výzvy k povinnosti opustiť francúzske územie.
Významné

kroky

však

boli

podstúpené

predovšetkým

v zaobchádzanì

s nelegálnou imigráciou na zámorských územiach. Na ostrove Mayotte zákon zaviedol
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vytvorenie databáz odtlačkov prstov a fotografiì osôb, ktorým boli odobraté doklady pri
prekročenì hranice. Dĺţka preventìvnych prehliadok dopravných prostriedkov pohraničnou
polìciou bola stanovená aţ na osem hodìn. Zamestnávateľom nelegálnych imigrantov bola
zavedená moţnosť udeliť trest nielen súdom ale i beţnými úradmi. Na ostrovoch Guadeloupe
a Martinique navrhol zriadenie observatória, ktorého úlohou má byť hodnotiť politiku
regulácie migračných tokov a navrhnúť vhodné prostriedky v lokálnych podmienkach.
Zákon z 20. novembra 2007 priniesol v oblasti vstupu a pobytu imigrantov na
francúzske územie jednu významnú technickú zmenu. Výkon spomìnaných politìk bol
prenesený z ministrov zahraničných vecì a vnútra na novovytvorenú funkciu ministra pre
imigráciu, integráciu, národnú identitu a spoločný rozvoj. Do jeho kompetenciì sa dostal
i Francúzsky úrad pre ochranu utečencov (OFPRA).
Čo sa týka nelegálnej imigrácie bola predĺţená doba na podanie odvolania
odmietnutých ţiadateľov o azyl z 24 na 48 hodìn. V závislosti od tohto rozhodnutia bol
predĺţený pobyt v záchytnom pásme zo štyroch na šesť dnì potrebný na prehodnotenie
ţiadosti.
Sarkozyho reštriktìvna politika však nie je prijìmaná pozitìvne celým politickým
spektrom. Pokiaľ sa pozrieme na poţiadavky opozičných strán stretneme sa s omnoho
ústretovejšìm prìstupom k nelegálnym imigrantom. I napriek svojej marginálnej pozìcii na
súčasnej francúzskej politickej scéne je zaujìmavé spomenúť poţiadavky komunistickej
strany. Táto strana poţaduje regularizáciu celej skupiny osôb bez dokladov a všetkých tých,
ktorì by mohli poţiadať o povolenie k pobytu po desiatich rokoch ilegality na francúzskom
územì. Zároveň patrì medzi jej priority i zrušenie centier zadrţania a záchytných pásiem.
Pozìcia socialistickej strany voči nelegálnej imigrácii je však výrazne bliţšia vládnym
zámerom. Súhlasì s prìsnym zaobchádzanìm s ilegálnym vstupom a pobytom na národnom
územì ako i s upevnenìm európskej spolupráce na zabezpečenie vonkajšìch hranìc Európskej
únie. Na druhej strane by vrátila stav imigračných zákonov do roku 1998. Zároveň by jednala
o pomoci návratu nelegálnych imigrantov s krajinami ich pôvodu. Vcelku sa však dajú
poţiadavky socialistickej strany povaţovať za zhodné s opatreniami vládnej politiky. Tento
fakt, ako i relatìvny konsenzus politìk európskych štátov voči nelegálnej imigrácii tak
poukazujú na podobnosť prìstupov k týmto politikám nielen na francúzskej pôde.
Hoci sa na politickej scéne stretávame s relatìvnou zhodou zavedených politìk, ich
praktický dosah je moţné kritizovať. V prvom rade pripomeňme procedúru vypovedania na
hranice. Po odstránenì vnútorných hranìc v rámci schengenského priestoru by sa odvod na
Francúzske hranice mal preniesť aţ za vonkajšie hranice Európskej únie. Moţnosť voľného
51

pohybu v jeho rámci totiţ dáva ţivnú pôdu návratu nelegálnych imigrantov. Podľa slov
Patricka Weila počet týchto „skutočných odvodov“ nepredstavoval v prvej polovici roka 2008
ani polovicu odvodov oznámených ministrom pre imigráciu Bricom Hortefeuxom.
Taktieţ môţeme pripomenúť situáciu do ktorej sa dostali tzv. ľudia bez dokladov.
Základné práva, ku ktorých dodrţiavaniu sa hlási i Francúzska Republika, negujú akékoľvek
snahy vlády vypovedať naprìklad rodičov detì, ktoré sa narodili na národnom územì a v tejto
krajine vyrastajú s platným povolenìm k pobytu.
Takéto nezrovnalosti však nepredstavujú nič nového. Krátke pripomenutie vývoja
nelegálnej imigrácie od 70-tych rokov je toho svedkom. Na vládnu politiku sa však dá nazerať
i z iného uhlu pohľadu, prinášajúceho určité prvky inovácie. Zatiaľ čo sa v naposledy
prijatých zákonoch jedná o zavedenie viac menej kozmetických úprav v jednanì s nelegálnou
imigráciou v metropolitnom francúzsku, výrazný nárast opatrenì je moţné pozorovať od roku
2003 v rozsiahlom zintenzìvnenì jej kontroly v zámorì. Je odlišný prìstup k nelegálnej
imigrácii v zámorských departmentoch skutočne nutný a oprávnený? Na túto otázku sa
budeme snaţiť zodpovedať v poslednej časti tejto kapitoly.

3.3

Odlišný prístup k nelegálnej imigrácii na zámorských územiach a
v metropolitnom Francúzsku
Pre metropolitné Francúzsko sú charakteristické čiastočne odlišné problémy s

nelegálnou imigráciou. V prvej časti tejto kapitoly sme si mohli všimnúť počet zadrţaných
nelegálnych imigrantov na štátnych hraniciach. Zásadný problém pre úrady však nastáva aţ
niekoľko mesiacov po vstupe časti týchto osôb do krajiny. Ţiadne zo zavedených opatrenì
totiţ nie je schopné vyriešiť problém, ktorý nastáva keď sa nositelia krátkodobých vìz a osoby
bez krátkodobej vìzovej povinnosti rozhodnú nelegálne predĺţiť si svoj pobyt na dobu
neurčitú. Podľa vyjadrenia členov Komisie pre otázky nelegálnej imigrácie predstavuje práve
táto skupina väčšinu nelegálnych imigrantov v metropole.69 Odhadnúť počet týchto osôb
čìselne je však v praxi nerealizovateľné. Reálnym riešenìm tohto problému by do značnej
miery mohlo byť zvýšenie poplatkov poţadovaných za udelenie vìz. Pomôcť by zároveň
mohlo rozšìrenie vìzovej povinnosti na ďalšie krajiny prevaţne v subsaharskej Afrike. Tieto
kroky je však nutné vykonať na európskej úrovni, aby sa tak zvýšila ich efektivita.
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Proti imigrantom nelegálne vstupujúcim na národné územie bolo zavedených niekoľko
zásadných opatrenì. Zvýšili sa kontroly nielen na letiskách, ktoré odhalili len v roku 2005 aţ
8 15470 nelegálnych imigrantov, ale podobné kontroly pohraničnej polìcie sa zaviedli
i v dvadsaťkilometrovom pohraničnom pásme Francúzska s ostatnými členskými krajinami
Európskej únie a v prìstavoch na medzištátnych spojoch. Úrady tak reagovali na prìpady
vstupu nelegálnych imigrantov, ktorì sa dostali do Francúzska prevaţne cez Taliansko
a Španielsko.
Podľa predsedu spomìnanej Komisie Patricka Stefaniniho tvoria od počiatku 90-tych
rokov významnú zloţku nelegálnych imigrantov v Metropole odmietnutì ţiadatelia o azyl.
Skutočnosť, ţe sa ich počet pohybuje ročne aţ vo výške 80 percent všetkých ţiadostì
podporuje rozhodnutie mnohých ostať na národnom územì nelegálne.71 Odmietnutie ţiadosti
o azyl totiţ prakticky zniţuje pravdepodobnosť udelenia akéhokoľvek iného typu povolenia
k pobytu.
Historické väzby, výrazný rozdiel ţivotnej úrovne ako i vysoká priepustnosť hranìc
vytvárajú zo zámorských departmentov lákavú destináciu nelegálnych imigrantov zo
susedských štátov. Masový charakter má prìlev nelegálnej imigrácie predovšetkým na
ostrovoch Mayotte a Guadeloupe a vo Francúzskej Guyane. Ich počet sa v roku 2004
odhadoval na 45 tisìc, 10 tisìc a 30 tisìc podľa uvedeného poradia.72 Tieto hodnoty vyvolávajú
opodstatnené obavy úradov ak si predstavìme počet celkového obyvateľstva týchto
departmentov, ktorý predstavuje 224 tisìc, 405 tisìc a 270 tisìc.
Neporovnateľne vyššì podiel nelegálne pobývajúcich osôb na týchto územiach
v porovnanì s metropolou spôsobuje celú radu problémov. Náklady s nimi spojené sú
financované z rozpočtu departmentu, ktorý s nelegálnymi imigrantmi nepočìta. V snahe riešiť
túto bezvýchodiskovú situáciu ţiadajú zámorské departmenty navýšenie štátnych prìspevkov.
Ako sa však táto záťaţ prejavuje v praxi?
Prìtomnosť obrovského počtu nelegálnych imigrantov zaťaţuje predovšetkým verejné
sluţby. Prejavuje sa to nedostatočnou kapacitou nemocnìc, ktoré čelia vysokému počtu
pôrodov. V snahe zabezpečiť lepšie ţivotné podmienky pre seba a svoje dieťa spôsobilo, ţe aţ
70 percent pôrodov na Mayotte je pripisované ţenám z Komôr, k polovici všetkých pôrodov
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vo Francúzskej Guyane sa hlásia ţeny so Surinamským občianstvom a na ostrove Guadeloupe
predstavujú pôrody cudziniek aţ 25 percent.73
Hoci sa takmer všetkým ţenám podarì ostať na týchto územiach ich deti predstavujú
výzvu pre kapacity škôl, ktoré nedokáţu prijať všetkých. Len na Mayotte sa odhaduje počet
aţ 4 tisìc detì, ktoré nemajú kde študovať. Väčšina detì, ktoré sa do školy dostanú neovládajú
francúzsky jazyk, čìm je ich dochádzka náročnejšia nielen pre nich, ale i pre navštevované
vzdelávacie zariadenia.74
Sprievodným javom nekontrolovanej masovej imigrácie je i tvorba a rozrastanie
núdznych kolóniì (bidonvilles). Obavy z nekontrolovateľnosti týchto kolóniì vyjadrujú
naprìklad bezpečnostné zloţky umiestnené v Európskom vesmìrnom stredisku v Kourou vo
Francúzskej Guyane. Jeho zabezpečenie má obrovský strategický význam na nadnárodnej
úrovni. Núdzne kolónie však narušujú poriadok a bezpečnosť kdekoľvek v ich blìzkosti. Ich
odstránenie a nahradenie novými prìbytkami by malo byť prioritou úradov.
Bez moţnosti výberu z obavy pred vyhostenìm vstupujú nelegálni imigranti na
nelegálny trh práce a stávajú sa obeťami alebo vykonávateľmi organizovaného zločinu.
Cudzinci bez pracovného povolenia tvoria pribliţne 10 percent pracujúcich na francúzskom
územì.

Prácu

nachádzajú

predovšetkým

v sektore

stavebnìctva,

v

ubytovacìch

a gastronomických zariadeniach a v poľnohospodárstve. Odhaduje sa, ţe takmer polovica
nelegálne pracujúcich imigrantov je sústredených v regióne Ile de France a v zámorských
departmentoch. Pravdepodobne aţ 4 percentá HDP sú stratené práve nelegálnou prácou.75
Na územì Guyany sa v tejto súvislosti hovorì o nelegálnom ryţovanì zlata. Podľa
odhadov sa osem aţ desať ton zlata ročne dostáva touto cestou na nelegálny trh. 76 Martinique
a Guadeloupe zasa predstavujú jedno z prekladìsk pašovania omamných látok z latinskej
Ameriky. I týmto spôsobom sa snaţia dosiahnuť lepšie ţivotné podmienky neţ v krajine
pôvodu.
Okrem ekonomických problémov prináša so sebou pobyt vysokého počtu nelegálnych
imigrantov i spoločenské nepokoje. Tie sa výrazne prejavili vo Francúzskej Guyane a na
Mayotte. V tomto zmysle môţeme spomenúť vytvorenie skupiny „Mille lettres citoyennes“
(Tisìc občianskych listov), ktorì sa rozhodli pravidelne upozorňovať úrady na neistotu
spôsobenú nelegálnou imigráciou.
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Na Mayotte je táto situácia o niečo váţnejšia. Manifestácii nelegálnych imigrantov za
regularizáciu ich pobytu v októbri 2005 nasledovala protimanifestácia Mahorčanov
(obyvatelia Mayotte) a takmer viedla k medzikomunitným nepokojom. Francúzske úrady sa
v tomto zmysle obávajú narastajúceho počtu imigrantov zo súostrovia Komory, ktorì
postupom času nadobúdajú francúzske občianstvo. Vytvárajú tak predpoklad ohrozenia
suverenity Francúzska na ostrove.77
V snahe obìsť zákon a dosiahnuť tak lepšìch ţivotných podmienok sa stretávame so
štyrmi spôsobmi klamania úradov. Prvým a najčastejšìm typom tohto trestného činu je
falzifikácia dokumentov. Len v roku 2003 bolo zadrţaných 11 603 drţiteľov falošných
dokumentov.78 Toto čìslo je len zlomok všetkých ukradnutých, stratených a vyrobených
dokumentov, ktoré slúţia ako falzifikáty.
Druhým typom nelegálnych aktivìt sú tzv. manţelstvá z láskavosti (mariage de
complaisance) a nútené manţelstvá. Oba tieto typy trestného činu sú zapìsané v článku 146
občianskeho zákonnìka. Na jeho základe bolo v roku 2004 vyhlásených za neplatné 313
manţelstiev.79 V skutočnosti je však počet týchto manţelstiev omnoho vyššì a len ťaţko
preukázateľný.
Hoci táto skutočnosť nie je zanedbateľná bolo by chybným krokom kontrolovať
pravosť všetkých zmiešaných manţelstiev. Takmer 90 tisìc manţelstiev uzavretých ročne
medzi občanmi Francúzska a cudzincami má predovšetkým významnú integračnú úlohu. Ich
klesajúci počet by podľa riaditeľa Národného inštitútu pre demografické štúdie Francoisa
Hérana bol „znamenìm štiepenia spoločnosti“80 nehovoriac o zakotvenì práva na rodinu
v základných právach demokratickej spoločnosti.
Tretìm typom klamania úradov je prehlásenie tzv. fiktìvneho otcovstva. To môţe byť
vykonané buď v prospech dieťaťa alebo cudzinca, ktorý by sa o otcovstvo hlásil. Hoci v tejto
oblasti neexistujú štatistiky, existencia tohto fenoménu je zjavná predovšetkým na ostrove
Mayotte v zámorì. Práve na jeho územì vzrástol počet uznanì otcovstva päťnásobne z 882 na
4 146 počas štyroch rokov v obdobì 2001 aţ 2004.81 Hoci je podľa verejného práva uznanie
otcovstva platné počas prvých troch dnì po pôrode, na tomto ostrove je tak moţné učiniť aţ
počas pätnástich dnì. V súvislosti s touto realitou sa hovorì o ţenách zo súostrovia Komory,
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ktoré prišli porodiť na Mayotte s úmyslom nájsť fiktìvneho otca svojmu dieťaťu a tak preň
zìskať francúzske občianstvo.
Proti takémuto negatìvnemu vnìmaniu imigrácie na Mayotte moţno predloţiť zásadný
argument. Rozdelenie súostrovia na samostatný štát Komory a na závislé územie Francúzskej
republiky, ostrov Mayotte v roku 1975 spôsobil odlúčenie historicky, ekonomicky a rodinne
spätých územì. Do akej miery je fiktìvne otcovstvo na Mayotte skutočnosťou je preto otázne.
Posledným spôsobom klamania úradov je zneuţitie procedúry udeľovania povolenia
k pobytu na základe zlého zdravotného stavu. Pre mnohých nelegálnych imigrantov je práve
toto povolenie poslednou moţnosťou ako legalizovať svoj pobyt vo Francúzsku. Od
zavedenia tejto procedúry v roku 1998 zrástol počet takýchto ţiadostì v priebehu len šiestich
rokov aţ 28 krát. Väčšina úspešných udelenì povolenia k pobytu zo zdravotných dôvodov
býva podmienená psychiatrickým ochorenìm alebo potvrdenìm ochorenia AIDS. Z vyše 28
tisìc ţiadostì v roku 2004 bolo uznaných aţ 16 164 prìpadov váţneho ochorenia. Vysoký
počet úspešných ţiadostì len potvrdzuje zúfalé podmienky, v ktorých sa mnohì nelegálni
imigranti nachádzajú.82
Na základe pozorovaných skutočnostì je moţné dospieť k niekoľkým záverom.
Masová imigrácia na francúzske zámorské územia prináša vskutku závaţné problémy. Jej
rozsah, ktorý zaznamenal v poslednom desaťročì významný nárast, predstavuje finančnú,
bezpečnostnú i spoločenskú záťaţ. V tomto prostredì sa stretávame s osobitnými problémami,
ktoré sú v metropolitnom Francúzsku viac menej pod dohľadom.
V prvom rade departmentálne rozpočty nedokáţu pokryť poţiadavky sociálnych
sluţieb, ktoré so sebou imigrácia v takomto rozsahu prináša. Nedostatok školských zariadenì
prináša nebývalý problém analfabetizmu. Vysoký počet nelegálnych pracovnìkov negatìvne
vplýva na rast nezamestnanosti.
V druhom rade sa jedná o rozrastanie núdznych kolóniì, ktoré boli na kontinente
odstránené do konca 70-tych rokov. Neistotu, ktorú tieto štvrte vytvárajú len umocňuje obavy
domáceho obyvateľstva o ich bezpečnosť. Pobyt vysokého počtu nelegálnych imigrantov
transformuje i samotnú spoločnosť. Podkopáva jej stabilitu a prináša spoločenské nepokoje.
Situácia je z pohľadu úradov najzávaţnejšia na ostrove Mayotte a vo Francúzskej
Guyane. V tamojšìch podmienkach je takmer nemoţné kontrolovať prìlev a identifikáciu
nelegálnych imigrantov. Členité pobreţie ostrovov a hustý prales vo Francúzskej Guyane
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vytvárajú vysokú priepustnosť ich hranìc neporovnateľnú s opatreniami na hraniciach
metropolitného Francúzska. Vysoká miera fenoménu fiktìvnych otcovstiev navyše ešte viac
komplikuje uţ i tak veľmi previazané spoločenské vzťahy medzi relatìvne nedávno
oddeleným ostrovom Mayotte od súostrovia Komory.
Riešenìm všetkých týchto problémov, do ktorého sa vkladajú v posledných rokoch
veľké nádeje je politika spoločného rozvoja krajìn a regiónov s vysokou mierou emigrácie. Jej
úspechy však nie sú isté a dajú sa pozorovať aţ v dlhodobom obdobì. Ich úspešnosť je však
podmienená výraznou medzinárodnou spoluprácou. Dovtedy, kým budú medzi krajinami
pôvodu a prìjmu migrantov existovať výrazné rozdiely ţivotnej úrovne dovtedy bude
existovať i fenomén nelegálnej imigrácie a s nìm spojené problémy.
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4.

Explicitné vytvorenie spojitosti medzi imigráciou a národnou
identitou a jej diskriminačný charakter
Po tom čo sme sa venovali dvom cieľovým skupinám imigrácie, pracovných

a nelegálnych imigrantov, na ktoré je zameraná vládna politika po roku 2002 rozšìrime toto
pozorovanie o fenomén národnej identity. Zaloţenie ministerstva pre imigráciu, integráciu,
národnú identitu a spoločný rozvoj Nicolasom Sarkozym hneď po jeho zvolenì do funkcie
prezidenta vyvolalo diskusiu o spojitosti národnej identity s fenoménom imigrácie.
Proti tomuto rozhodnutiu prejavilo svoj protest odstúpenìm zo svojej pozìcie osem
historikov pracujúcich v Národnom centre pre históriu imigrácie (Cité National de l`histoire
de l`immigration). Medzi nimi figurovali i najvýznamnejšì odbornìci na oblasť imigrácie
Gérard Noiriel a Patrick Weil. Vo svojich publikáciách sa následne pokúsili vysvetliť ako je
moţné, ţe sa tak široký pojem ako je národná identita dostal pod priamy vplyv rétoriky
o imigrácii a odsúdili diskriminačný charakter tohto rozhodnutia.
Ani tento symbolický akt nezabránil aby bol 20. novembra 2007, pol roka po
prezidentských voľbách, prijatý nový imigračný zákon. V jeho rámci mali byť zavedené tri
základné opatrenia. Na jednej strane bol všeobecne prijatý návrh zmluvy o privìtanì
a integrácii imigrantov. Na strane druhej navrhované zavedenie genetických testov
a etnických štatistìk vyvolalo kritiku zaloţenú na diskriminačnom charaktere týchto návrhov.
Ich váţnosť neostala nepovšimnutá ani ústavným súdom, ktorý celý zákon zásadne upravil.
Na čom bola táto kritika podloţená? Ako moţno vysvetliť rozhodnutie vládnej politiky
uprednostniť prvok diskriminácie pred tradične obhajovanou hodnotou rovnosti? Takto by
sme mohli formulovať základné otázky poslednej časti tejto kapitoly.
Ešte skôr neţ sa naša pozornosť obráti na analýzu najnovšieho imigračného zákona
predloţìme niekoľko koncepciì národnej identity. Tento krok nám pomôţe uvedomiť si, ţe
„neexistuje ţiadna objektìvna definìcia“83, o ktorú by sme sa mohli jednoznačne oprieť.
Z historického hľadiska vyuţijeme dva koncepty: jeden pravicový a jeden ľavicový.
Nacionalistické vnìmanie národnej identity Maurica Barresa tak budeme môcť konfrontovať
s patriotickým vnìmanìm Jeana Jauresa. Skutočnosť, ţe národná identita je hodnota, ktorá sa
postupom času menì nám na záver prvej časti objasnia výsledky verejnej diskusie o národnej
identite, ktorá sa konala na prelome rokov 2009 a 2010 pod záštitou nového ministerstva pre
imigráciu, integráciu, národnú identitu a spoločný rozvoj.
83

Noiriel, G. A quoi sert l`identité nationale (Marseille, 2007), s. 10.

58

Stanovenie definìciì národnej identity nám poslúţi na pochopenie vnìmania „tých
druhých“ (l`autre) vo francúzskej spoločnosti. Tento termìn bol prvý krát pouţitý v diele
filozofa Tzevana Todorova „Nous et les autres“ (my a tì druhì) v roku 1989.84 Po roku 1870
sa tento termìn vzťahoval najprv na zjednotené Nemecko a pretrval aţ do jeho poráţky v roku
1945. V rovnakom obdobì, s trvanìm aţ do dnes, sa do kategórie „tých druhých zaradili aj
imigranti predstavujúci vnútorné ohrozenie či uţ v oblasti trhu s prácou, alebo kvôli
potenciálu štiepenia väčšinovej spoločnosti.
Vďaka historickému prìstupu objasnìme koreláciu medzi obdobìm krìzy a diskusiou
o hrozbe, ktorú v jej rámci predstavujú „tì druhì“ pre národnú identitu. Naša pozornosť sa
uprie na reštriktìvnu imigračnú politiku ovplyvnenú politickými činiteľmi ako sú Georges
Mauco, maršal Pétain, Valéry Giscard d`Estaing a Jean-Marie Le Pen. Kaţdý z nich či uţ
z demografických, ekonomických alebo politických dôvodov začlenil etnický princìp do
politickej rétoriky a praxe v oblasti imigrácie. Dozvieme sa, ţe to bol práve prvok odlišnej
miery asimilácie predstaviteľov iných etnìk a kultúr do francúzskej väčšinovej spoločnosti,
ktorý zohral významnú úlohu v neprospech hodnoty rovnosti.

4.1

Nestála definícia francúzskej národnej identity a vymedzenie
„tých druhých“ voči francúzskemu národu
Teraz však prejdeme k definovaniu pojmu národnej identity samotnej. Odhliadnuc od

faktu, ţe identitu si vytvára kaţdý jeden človek sám počas svojho ţivota, existujú podľa
francúzskeho filozofa Paula Ricoeura dve kritériá charakteristické pre všetkých. Prvé
kritérium, tzv. „memeté“ (podobnosť), označuje podobnosť dvoch jednotlivcov v protiklade k
tretiemu. Predstaviteľov jedného národa môţeme v tomto zmysle odlìšiť od predstaviteľov
toho druhého na základe odlišných charakteristìk. Druhé kritérium, tzv. „ipséité“, predstavuje
„uvedomovanie si samého seba“. „Predpokladá kontinuitu v čase.“ Tá potvrdzuje existenciu
„pamäti“. Predstavitelia národa by tak mali splňovať dva predpoklady: rovnaký „pôvod“
a vnìmať určitú „stálosť historického vývoja“ svojho národa.85
Po poráţke Francúzska vo vojne s Pruskom v roku 1870 sa stala populárnou
myšlienka vymedzovania sa francúzskeho národa voči národu nemeckému. V roku 1882 sa
k francúzskej identite vyjadril člen Francúzskej akadémie Ernest Renan. Jej podstatu zaloţil
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na „vôli ţiť spoločne“ (volonté de vivre ensemble). Národ definoval ako „kaţdodenný
plebiscit“, ktorým sa jeho členovia hlásia k rovnakému pôvodu. Tento princìp mal preváţiť
etnografické kritériá jazyka a rasy. Odsúdil týmto spôsobom oddelenie Alsaska-Lotrinska od
zvyšku francúzskeho územia.
Druhým významným krokom v budovanì národnej identity konca 19. storočia je
zavedenie slobody tlače a povinnej a bezplatnej školskej dochádzky ministrom školstva Julom
Ferrym zákonmi z rokov 1881 a 1882. Jej zavedenie malo za cieľ vychovať verných
francúzskych občanov, ktorì hovoria všetci rovnakým jazykom, dokáţu sa identifikovať
s geografickou polohou a rozlohou Francúzska ako i s jeho inštitúciami.
Toto obdobie sa stalo kľúčovým i pri stanovovanì národných symbolov. Pád bastily,
14. júla 1789, bol aţ v roku 1880 vyhlásený za národný sviatok a Marseillaisa za národnú
hymnu. Tento odstup bol vyvolaný sporným názorom na túto udalosť medzi republikánmi
a monarchistami. Jedni ho pokladali za akt oslobodenia a druhì za masaker.
Zbliţovanie monarchistov a republikánov sa formovalo aţ po ukotvenì extrémnej
ľavice vo francúzsku od roku 1879. Volebné úspechy Francúzskej robotnìckej strany v roku
1893 prispeli k vytvoreniu konsenzu medzi republikánmi a monarchistami v prìklone
k republikánskemu zriadeniu. Obavy z alternatìvy vytvorenia triednej spoločnosti prinútili
pravicu k redefinìcii národnej identity. „Uţ nestačilo mať doklad o občianstve, ale bolo treba
sa na národnom územì narodiť a mať francúzskych predkov.“86 Koniec 19. storočia sa tak do
histórie zapìsal ako obdobie ukotvenia národne ponìmanej francúzskej republiky.
Práve v tomto prostredì sa vytvorili dve koncepcie národnej identity platné aţ do
druhej svetovej vojny. Pravicovú koncepciu formulovanú Mauricom Barresom moţno vnìmať
ako konzervatìvnu a nacionálne ladenú. Jej hlavná myšlienka sa pohybovala okolo dvoch
základných tém, „zeme a mŕtvych“ (predkoch) (terre et des morts). Jeho vnìmanie
francúzskeho národa bolo veľmi pesimistické. Obával sa totiţ hrozby, ktorú predstavovalo
Nemecko pre jeho budúcnosť. Táto hrozba sa javila o to reálnejšia o čo menej si dokázali
porozumieť samotnì Francúzi medzi sebou. Barres to vyjadril slovami, ţe Francúzi môţu
doplatiť

na

rozdrobenosť

zaprìčinenú

„tisìcimi

jednotlivými

vôľami

(a) tisìcimi

individuálnymi predstavami“ (mille volontés particulieres, mille imagination individuelles).87
Národnú spolupatričnosť podľa Barresa nepredstavovala rasa ale spoločná minulosť.
V tomto zmysle začlenil do národnej identity i katolìcke náboţenstvo, ktoré má vo
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francúzskej histórii takisto svoje dlhoveké miesto. Nepretrţitým predstaviteľom francúzskeho
národa bol pre Barresa roľnìk. Tento výber bol spôsobený i faktom, ţe väčšina Francúzov ţila
v tej dobe stále na vidieku. Spojivo medzi ţivými a mŕtvymi vytváralo podstatu obhajovanej
kontinuity. Vplyv minulosti na súčasnosť prirovnal k slobode indivìdua utláčanej
podvedomìm.88 Pod podvedomìm si môţeme predstaviť cirkev, armádu a pod., ktoré neustále
formovali „to pravé“ Francúzsko.
Vymedzenie voči cudzincom, hralo v jeho koncepcii národa významnú úlohu.
Cudzinec, podľa neho „prirodzene nenávidì večné Francúzsko“ vtelené do tradìciì. Láska
k novej vlasti je mu tak cudzia. V praxi tak naráţal predovšetkým na prìtomnosť pracovnìkov
zo zahraničia a pod vplyvom Dreyfusovej aféry89 i ţidovského obyvateľstva. Jeho rétorika ich
stavala do pozìcie vykorisťovateľov francúzskeho národa. Do pozìcie tých, ktorì národ
„ohrozujú“ a ktorých sa „podvedome bojì“. Asimilovať tieto dve skupiny obyvateľstva je
podľa neho nemoţné, čo spôsobilo i jeho odpor k politike naturalizáciì medzivojnového
obdobia.90
Popri Barrésovej nacionalistickej koncepcii národa sa v rovnakom obdobì vytvorila
i ľavicová koncepcia Jeana Jauresa. Ten prevzal myšlienku patriotizmu z obdobia jari
národov, národnooslobodzovacìch hnutì polovice 19. storočia v Európe. Podstatnú úlohu
v jeho koncepcii zohrala sociálna otázka. Ekonomická nerovnosť bola podľa neho počiatkom
krìzy, v ktorej sa francúzsky národ nachádzal. Bol preto zástancom názoru, ţe je potrebná
nová revolúcia realizovaná pomocou nenásilných prostriedkov. Jeho predstava o budúcnosti
francúzskeho národa bola vcelku pozitìvna. Bola zaloţená na prekročenì myšlienky
národného štátu. K tomuto mala dopomôcť povinná školská dochádzka ako i prìsne
vyčlenenie náboţenstva z verejného ţivota, aby tak formovala „slobodných a nezávislých
občanov“91.
Nemecký antagonizmus však donútil Jauresa kritizovať antimilitaristické poţiadavky
extrémnej ľavice. Sociálnu myšlienku sa pokúsil vniesť do problematiky bezpečnosti vo
forme poţiadavky demokratizácie armády. Oslabenie národa podľa neho vychádzalo okrem
iného

i antagonizmu

medzi

privilegovanou

vojenskou

elitou

a beţnými
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pochádzajúcimi z ľudu. Národné záujmy a univerzalistické ideály sa snaţì uzmieriť v snahe
dosiahnuť mier a zabrániť tak krutostiam vojny. Preto vyzýval, aby sa zvýšila spolupráca
medzinárodných robotnìckych organizáciì, ktoré by tak vplývali na verejnú mienku národov.
Touto myšlienkou sa jeho koncepcia najviac lìšila od nacionalizmu Maurica Barresa.92
Diskusia o národnej identite vyvrcholila v druhej polovici 30-tych rokov 20. storočia.
Vnìmanie národa na rasovom základe bolo zaprìčinené prìtomnosťou ekonomickej krìzy
a z nej vyplývajúcej rastúcej nezamestnanosti. Hmatateľným dôkazom tohto trendu je
naprìklad koncom tridsiatych rokov vykonaný prieskum schopnostì robotnìkov podľa ich
národnosti, ktorého autorom bol v tej dobe vládny poradca v oblasti imigrácie Georges
Mauco. Ich schopnosti boli merané na základe fyzických dispozìciì, pravidelnosti prìchodu do
práce, produktivita, disciplìna a znalosť francúzštiny. Na vrchole rebrìčka sa tak ocitli
robotnìci pôvodom z Belgicka, Švajčiarska a Talianska. Na jeho konci figurovali Gréci
a Arabi.93
V obdobì vichystického reţimu boli republikánske princìpy slobody, rovnosti
a bratstva utlačené novým sloganom „práca, rodina a vlasť“. Georges Mauco, činný i počas
tohto obdobia, polemizoval s hodnotami tretej republiky, ktoré „nezaručovali etnickú ochranu
krajiny“. Kritizoval rozhodnutie z roku 1936 o uznanì práva na azyl pre všetkých utečencov
neberúc do úvahy „zdravotné, etnické a ekonomické záujmy“ krajiny. Z tohto dôvodu označil
utečencov „z národného hľadiska za najneţiaducejšìch“. Etnická odlišnosť tak škatuľkovala
Rusov, Arménov a Ţidov do skupiny „najneasimilovateľnejšìch“ etnìk.94
Odsúdenie extrémnej pravice a poráţka Nemecka však prekvapivo neviedli k výraznej
zmene v diskusii o vhodnosti imigrantov na základe etnického pôvodu do konca roku 1945.
Ako alternatìva k etnickej selekcii imigrantov potrebných na ekonomickú obnovu krajiny bola
navrhnutá imigrácia zaloţená na počte vstupov. Riešila sa i otázka, či miera asimilácie
imigrantov závisì od ich pôvodu, alebo sa prejavuje u kaţdého individuálne.
Návrhy komisie pod vedenìm Georgesa Mauca, i naďalej uznávaného odbornìka
v tejto oblasti, sa zhodli na kompromisnom riešenì. Stanovili počet 300 tisìc vstupov ročne,
ktorý však bol obmedzený na imigrantov z Európy a Kanady nordického, stredomorského
a slovanského pôvodu.95 Kvantita tak ostala podmienená etnickej kvalite. Mauco navyše túto
podmienku prehĺbil o nìzku kvalifikáciu ţiadateľov o prácu zo zahraničia, ktorì ako robotnìci
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a roľnìci mali vyplniť medzery na pracovnom trhu. Je zaujìmavé, ţe jeho predstava
kvalitatìvnej imigrácie bola zaloţená uţ v tejto dobe na predpoklade, ţe sa imigranti usadia na
francúzskom územì dlhodobo.96
Jeho nedôvera voči imigrantom sa prejavila i na návrhoch v oblasti ich pobytu vo
Francúzsku. Dlhodobé povolenie k pobytu na dobu desiatich rokov navrhoval prideliť
imigrantom aţ po desiatich rokoch pracovného pobytu. Nadobudnutie tohto povolenia
umoţňovalo imigrantom vykonávať na celom územì jediné stanovené povolanie. V tomto
zmysle stanovila komisia dva typy povolenì k pobytu. Jeden povoľujúci vykonávať určené
povolanie a druhé neoprávňujúce vykonávať pracovnú činnosť.
Samostatná diskusia v rámci komisie sa viedla okolo ţiadateľov o azyl. V nej Mauco
opäť prejavil svoje presvedčenie o náročnosti asimilácie utečencov z Ruska, Arménska, či
Izraelu. Nevhodnosť týchto kandidátov na udelenie azylu vysvetľoval ich koncentráciou
v mestách kde predstavujú potenciálnu konkurenciu na trhu práce.
Aţ po tom čo bol návrh komisie predloţený Štátnej rade pod vedenìm Reného Cassina
bola akákoľvek reštriktìvna politika voči ţiadateľom o azyl odmietnutá. Podobne i podmienka
etnického pôvodu imigrantov bola zrušená a princìp rovnosti znovu začlenený do vládnej
politiky. Ostatné návrhy týkajúce sa pracovného povolenia ostali nezmenené. V tejto podobe
boli návrhy začlenené do nariadenia podpìsaného v novembri 1945 Charlesom de Gaullom.
Stanovenìm takto ústretových opatrenì sa vytvorili vhodné podmienky na odloţenie
akejkoľvek debaty o imigrácii zaloţenej na etnickom princìpe.
Náznaky novej debaty sa začali formulovať okolo potenciálnej hrozby, ktorú počas
vojny v Alţìrsku (1958 aţ 1962) predstavovali imigranti z tejto krajiny. Prudký ekonomický
rast a dlhé obdobie mieru, ktoré po roku 1962 vo Francúzsku zavládlo zároveň odloţilo návrat
diskusie o národnej identite aţ na počiatok 80-tych rokov 20. storočia.
Vypuknutie ekonomickej krìzy, ktorá začala v roku 1974, malo za následok, ţe
imigranti začali byť krátko nato pokladanì za hrozbu pre národné záujmy. Podľa slov Patricka
Weilla slovné prejavy voči odlišným „kultúram a jednotlivcom“ len nadobudli „korektnejšiu
a formálne rešpektujúcejšiu“ podobu neţ pred tridsiatimi rokmi.97
Pokračujúci prìlev imigrantov v rámci zlučovania rodìn prevaţne z krajìn Maghrebu
bol prìčinou znovuzavedenia politiky núteného, či asistovaného návratu týchto osôb. Prvým
prejavom takejto politiky bolo oznámenie premiéra Raymonda Barra 26. Aprìla 1977

96

Weil, P. (2009), s. 56.

97

Weil, P. (2009), s. 76.

63

o zavedenì odmeny 10 tisìc frankov pre kaţdého nezamestnaného cudzinca výmenou za jeho
definitìvny odchod z územia Francúzska. Pomoc návratu však vyuţilo len málo imigrantov.
Preto, pod vedenìm prezidenta Valéryho Giscarda d´Estainga, bola diskrétne znovuzavedená
politika núteného návratu. Boli prijaté návrhy departmentálnych kvót v oblasti ţiadostì
o obnovenie povolenia k pobytu, zrušenie platnosti potvrdenia o pobyte pri viac neţ
šesťmesačnej nezamestnanosti, alebo pri oneskorenom návrate z platenej dovolenky. Cieľom
týchto opatrenì bolo dosiahnuť návrat aţ 500 tisìc imigrantov po dobu piatich rokov.98
Počas gremiálnej porady v decembri 1978 navyše prezident stanovil, aby bol
s Alţìrskom vyjednaný návrat 30 tisìc alţìrskych imigrantov ročne počas piatich
nasledujúcich rokov.99 Tento postup však zlyhal v roku 1980 po mobilizácii cirkvi, odborov,
ľavicových ale i dvoch pravicových vládnych strán (RPR, Rassemblement pour la République
a CDS, Centre des démocrates sociaux). Zabránilo sa tak porušeniu primátu hodnoty rovnosti
ako i medzinárodnému faux pas v oblasti ľudských práv.
Olej do ohňa začal v priebehu 80-tych rokov prilievať Jean-Marie Le Pen, predseda
strany Národného Frontu, ktorý tvrdil, ţe práve imigranti „zmenia podobu jedinečnosti
francúzskeho národa“. Z toho vyplýva i jeho presvedčenie, ţe treba „brániť Francúzov pred
cudzincami“ a odsúdiť „protifrancúzsky rasizmus“100. Tento prìstup uţ však nezahŕňa
všetkých imigrantov, ale vymedzuje „nás“ Európanov od „tých druhých“ predstavujúcich
moslimov. Civilizáciu islamu pokladá Le Pen za nekompatibilnú s francúzskou identitou.
Imigrantov pochádzajúcich prevaţne z Maghrebu tak pokladá za nositeľov komunitarizácie
francúzskej spoločnosti. Komunitarizmus odsudzuje a kladie ho do protikladu s tradičnými
francúzskymi hodnotami.
Proti tejto hrozbe pre väčšinovú spoločnosť predkladá celú radu opatrenì. Týkajú sa
prerušenia politiky zlučovania rodìn, efektìvnej politiky vypovedania z krajiny, zrušenia
moţnosti predĺţenia povolenì k pobytu ako i uprednostňovania Francúzov na trhu práce
a v oblasti sociálnych sluţieb. Upresňuje však, ţe proti imigrantom samotným nič nemá,
pretoţe oni samotnì sú „obeťami imigrácie“. Preto podporuje politiku spoločného rozvoja
s ich krajinami pôvodu. Táto politika si kladie za cieľ povzbudiť potenciálnych migrantov,
aby ostali tam odkiaľ pochádzajú.101
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Svojou rétorikou, ktorá kladie imigrantov do pozìcie „tých druhých“ vplýva na
formovanie vládnej politiky počas posledných tridsiatich rokov. Ochranu republikánskych
hodnôt prenáša do svojho programu v prvej polovici 80-tych rokov socialistická strana. Dôraz
tak prestáva klásť na sociálne postavenie jednotlivca, ale prenáša ho na jeho etnický pôvod
pripúšťajúc problémy existujúce v integrácii imigrantov z Maghrebu.102
Pravicové strany zasa na rétoriku Národného Frontu odpovedali snahou pripodobniť
svoj program v oblasti imigrácie. Ich záujmom je zabrániť, aby si Národný Front privlastnil
diskusiu

v tejto

oblasti.

Hrozbu,

tých

druhých

pripisujú

problému

delikvencie.

V parlamentných voľbách v roku 1986 integrovali reštriktìvny prìstup k imigrácii sloganom:
„Národné spoločenstvo lepšie utvrdené vo svojej identite“103. V praxi to znamenalo zavedenie
prìsnejšej politiky v prìstupe k francúzskemu občianstvu a v oblasti vypovedania z krajiny.
Po nepokojoch v roku 2005 sa vo Francúzskej tlači pojednávalo okrem iného o jej
spojitosti s existenciou polygamie medzi imigrantmi. Diskusia takéhoto charakteru však
očierňovala všetkých imigrantov nezávisle od skutočného počtu prìpadov, ktorých sa to
týkalo. V takomto partnerskom vzťahu, zakázanom v zákone z roku 1993, ţilo v roku 2005
pribliţne 180 tisìc imigrantov, teda asi 5 percent ich celkového počtu.104 Neuberajúc váţnosť
týmto údajom, je potrebné kritizovať stigmatizáciu imigrantov ako celku, ktorý je podľa
vytvorenej spojitosti nekompatibilný s hodnotami väčšinovej spoločnosti.
Diskusia okolo polygamie pribliţuje prostredie, v ktorom bolo zaloţené nové
ministerstvo pre imigráciu, integráciu, národnú identitu a spoločný rozvoj ako i v nasledujúcej
časti pozorovaný imigračný zákon z roku 2007. Ešte predtým neţ sa však presunieme k jeho
analýze je na mieste naznačiť čo pojem národnej identity znamená pre francúzsku spoločnosť
na počiatku 21. storočia? Vhodným zdrojom pre jej definìciu sú výsledky nedávno
prebiehajúcej verejnej debaty pod záštitou ministra pre imigráciu Érica Bessona. Tá
prebiehala počas troch mesiacov od 2. novembra 2009 do 31. januára 2010. Vyjadrili sa k nej
nielen politickì a intelektuálni činitelia, ale slovo dostali i občania v rámci 350-tich stretnutì
na lokálnej úrovni.
Potvrdilo sa, ţe vnìmanie národnej identity má mnoho podôb, ktoré sa vyvìjajú sledom
času. Popri sebe sa súčasne vyvìjajú na individuálnej, lokálnej, regionálnej, národnej
a európskej úrovni. Táto skutočnosť je vnìmaná na jednej strane ako obohatenie na druhej ako
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oslabenie identity národa. Nárast poţiadaviek komunìt, rôzne typy diskriminácie,
prehlbovanie nerovnosti a ťaţkosť identifikácie s národnou identitou, ktorá prechádza sama
krìzovým obdobìm sú najviac citované argumenty vyvolávajúce potrebu konania celonárodnej
verejnej diskusie.
Jej výsledkom bolo stanovenie definìcie samotnej francúzskej identity vnìmanej ako
„nestabilnej a mnohorakej zlúčeniny, pretváranej súhrnom kultúrnych a sociálnych zmien“105.
Menovite predstavuje národnú identitu v prvom rade rešpekt zákonov a z nich vyplývajúce
práva a povinnosti všetkých občanov. V druhom rade je to zvládnutie francúzskeho jazyka. Po
tretie spoločné hodnoty slobody, rovnosti a solidarity, ako i neutrality verejného ţivota, ktoré
formujú vnìmanie Francúzska v zahraničì. Ďalšìm formotvorným základom národnej identity
je historické a kultúrne dedičstvo ako i prìslušnosť k určitému územiu. Následne bola zhoda
prejavená pozitìvnym vnìmanìm myšlienky spolunaţìvania všetkých občanov (vivre
ensemble) nehľadiac na ich etnické, kultúrne, spoločenské či náboţenské zázemie. Posledným
bodom zhody bola viera v potrebu pokračovať v civilizačnom projekte šìrenia a ochrany
univerzálnych hodnôt v budúcnosti. Vo všetkých týchto oblastiach sa zhodlo viac neţ 70
percent účastnìkov verejnej debaty.106
Ako si môţeme všimnúť explicitné vnìmanie imigrácie v debate o národnej identite
nie je zjavné. Prečo teda vláda pristúpila k tomuto rozhodnutiu? Verejná debata o národnej
identite poskytuje vysvetlenie zaloţené na odlišnej ţivotnej skúsenosti obyvateľov
Francúzska. Práve ona spôsobila nejednotné zaradenie národných symbolov a vierovyznania
do diskusie o národnej identite. Prejavilo sa to predovšetkým u účastnìkov, ktorì preţili časť
svojho ţivota v zahraničì, alebo zìskali francúzske občianstvo aţ v priebehu ich ţivota. Túto
skutočnosť pochopili tvorcovia ankety (vláda) ako výzvu k zintenzìvneniu integrácie týchto
osôb do väčšinovej spoločnosti. Prejavili tak vôľu pokračovať v integračnej politike, ktorej sa
vo významnej miere venuje i zákon z roku 2007.
V jeho rámci sa takmer jednomyseľne jednalo o rozšìrenì integračného procesu
imigrantov prichádzajúcich na dobu neurčitú. Bol prijatý návrh o zavedenì testu
z francúzskeho jazyka a francúzskej kultúry pre imigrantov prichádzajúcich prostrednìctvom
zlučovania rodìn a zmiešaných manţelstiev, ktoré by mali podstúpiť ešte pred vstupom do
Francúzska v krajine pôvodu.
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Jeden zo zásadných návrhov vlády, posilňujúci integračný proces cudzincov, je tzv.
systém „záštity“ (parrainage) zaloţený na dobrovoľnom pridelenì francúzskych občanov
cudzincom v snahe pomôcť im prekonať problémy spojené s ţivotom v odlišnej spoločnosti.
Zároveň pretrváva podpora myšlienky pokračovať v zákonmi zavedenom informačnom
projekte v podobe zmluvy o privìtanì a integrácii (contrat d´accueil et d´intégration), ktorú
musì splniť kaţdý cudzinec z tretìch krajìn. Tak isto si dáva za cieľ identifikovať očakávania
cudzincov a ťaţkosti, ktorým pri prìchode a pobyte do Francúzska musia čeliť.
V neposlednom rade plánuje revidovať proces naturalizácie a prìstupu k občianstvu. Všetky
tieto opatrenia vláda obhajuje tým, ţe ich úlohou nie je poţadovať po imigrantoch, aby
popreli svoj pôvod, ale aby rešpektovali pravidlá a zákony prijìmajúcej krajiny. Toto
rozhodnutie má byť pritom záleţitosťou dobrovoľného rozhodnutie kaţdého jednotlivca.107
Po tom čo sme priblìţili jednotlivé definìcie národnej identity tak ako je a bola
vnìmaná vo Francúzsku je moţné potvrdiť pretrvávajúci význam tradičných národných
hodnôt. Zároveň sme si mohli všimnúť posun vo vnìmanì národných symbolov
a vierovyznania v prospech myšlienky spolunaţìvania jednotlivcov vo verejne neutrálnej
spoločnosti. Začlenenie imigrácie do diskusie o národnej identite sa preto javì byť zastarané.
Na druhej strane sme zaznamenali prìklon vládnych politìk k etnickému princìpu
v oblasti imigračnej politiky v obdobì ekonomickej alebo politickej krìzy. Tento postup
preukazuje prvky kontinuity od počiatku tretej Republiky v roku 1870 aţ do dnešných dnì.
Ani obyvateľstvom všeobecne prijaté hodnoty ľudských práv tak isto nedokáţu odškriepiť
prìtomnosť vplyvu relatìvne vysokej nezamestnanosti a extrémnej pravice na spoločnosť
a vládnu politiku od počiatku 80-tych rokov 20. storočia.

4.2

Zákon z 20. novembra 2007 o imigrácii, integrácii a azyle
a reštriktívny prístup k „tým druhým“
V predchádzajúcej časti sme sa pokúsili uvedomiť si sociálno-politické východiská pre

tvorbu a prijatie kontroverzného imigračného zákona z 20. novembra 2007. Vďaka tomu si
budeme môcť všimnúť, ţe snaha o návrat etnického princìpu a vnìmania imigrantov ako „tých
druhých“ do francúzskej imigračnej politiky je prìtomná i na počiatku 21. storočia. Boli to
práve návrhy na zavedenie genetických testov (článok 13 návrhu zákona) a etnických štatistìk
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(článok 63 návrhu zákona), ktoré rozprúdili ostrú debatu na politickej, odbornej
i celospoločenskej úrovni. Ako boli tieto návrhy formulované a kým boli kritizované? To sa
dozvieme na nasledujúcich stránkach.
Autorom zavedenia testov DNA bol poslanec UMP (Union pour un mouvement
populaire, vládna pravicová strana po voľbách v roku 2007), Thiery Mariani. Jeho podstatou
bolo potvrdiť rodinné vzťahy v rámci procesu zlučovania rodìn v prìpadoch, kedy ţiadateľ
o dlhodobé vìzum nie je drţiteľom ţiadneho dokladu totoţnosti, alebo keď patričný konzulát
vyjadril pochybnosť ohľadom pravosti predloţeného dokumentu. V tomto prìpade môţe
ţiadateľ o vìzum, alebo jeho oprávnený zástupca poţiadať o genetické overenie rodinného
vzťahu s matkou ţiadateľa. Rozhodnutie o vykonanì genetických testov spadá do právomocì
súdu prvej inštancie v Nantes a to po preskúmanì všetkých ostatných moţnostì. Genetický test
ide na náklady francúzskeho štátu. Záverečné rozhodnutie súdu ako i výsledky testov sú
následne zaslané na prìslušný konzulát. Toto opatrenie prešlo 31. decembra 2009 osemnásť
mesačným skúšobným obdobìm. Je realizovateľné len v prìpadoch kedy rodič ţiadateľa zìskal
štatút utečenca, alebo chce priviesť svoje dieťa v rámci zlučovania rodìn.
Návrh genetických testov bol počas i po svojom prijatì výrazne kritizovaný
z viacerých dôvodov. Podobne ako v kritike zákona z roku 2006 to je moţné preukázať na
previerke troma právnymi procedúrami. V rámci „výnimky neprijateľnosti“ (exception
d´irrecevabilité) boli genetické testy odsúdené predstaviteľkou komunistickej strany Nicolou
Borvo Cohen-Seat. Podľa jej slov „nové obmedzenia predpìsané v oblasti zlučovania rodìn
a manţelského ţivota zmiešaných párov porušovali právo na súkromie a právo viesť
normálny rodinný ţivot; zároveň povaţovala za protiústavné a diskriminačné opatrenie prijaté
Národným zhromaţdenìm pokúšajúce sa zaviesť moţnosť previerky rodinných vzťahov
genetickým testom“108.
Predbeţnú otázku (question préalable) predloţil poslanec socialistickej strany Louis
Mermaz, ktorý „zhodnotil, ţe reštriktìvnejšie podmienky zavedené v rámci zlučovania rodìn
zasahovali do práva rodinného ţivota garantovaného Európskou konvenciou pre ochranu
ľudských práv a základných slobôd a ţe genetické overenie rodinného vzťahu porušuje
Medzinárodnú konvenciu práv dieťaťa“109.
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Tretia a posledná procedúra postupujúca zákon odbornej komisii bola predloţená
predstaviteľkou socialistov pani Barizou Khiari. Upozornila, ţe „proces preskúšania návrhu
zákona je poznačený unáhlenosťou pretoţe dodatky Národného zhromaţdenia značne upravili
dosah textu, a preto vyzvala k predloţeniu návrhu komisii pre zahraničné záleţitosti“110.
Podobne ako prvé dve predloţené kritiky bol však tento návrh zamietnutý Senátom.
Následne sa obsahom problematiky zavedenia genetických testov zaoberal Ústavný
súd. V prvom rade sa zameral na kompatibilitu tohto návrhu s princìpom rovnosti, ktorý je
vyjadrený slovami „ľudia sa rodia a ostávajú slobodnì a rovnì pred zákonom“111. Tento
princìp je súčasťou francúzskeho práva uţ od roku 1789, kedy bol predmetom článku 1
Deklarácie práv človeka a občana. Cudzinci majú sìce odlišné práva na vstup a pobyt na
francúzskom územì, ale majú tak isto zákonom zaručené rovnaké ľudské práva. Zavedenie
genetických testov tak môţe byť vnìmané i ako umelé vytváranie odlišnostì medzi ľuďmi, na
ktoré zákonodarca nemá právo.
Vhodným

prìkladom

je

právo

na

prìbuzenstvo,

ktoré

je

ukotvené

v uţ

spomìnaných medzinárodných zmluvách a v rámci článku 55 Ústavy aplikované i vo
Francúzsku. Toto sìce nezakazuje porušenie tohto práva v prìpade ohrozenia verejného
poriadku, avšak špeciálne pravidlá pre určitú skupinu ţiadateľov z určitých štátov sú
s princìpom rovnosti nekompatibilné. Preto pozorovaný návrh zákona neumoţňuje zbaviť
ţiadateľa v rámci zlučovania rodìn a azylu preukázať rodinný vzťah inou formou. Navyše je
potrebné neopomenúť právo na rovnosť detì biologických a adoptìvnych. 112
Zaujìmavosťou navrhnutého opatrenia je obmedzenie overenia prìbuzenstva s matkou
ţiadateľa neberúc do úvahy jeho otca. Tento návrh zaviedol senát preto, aby zamedzil
prìpadným odhaleniam nebiologického vzťahu s otcom, ktoré by mohlo spôsobiť rozvrat
rodìn a pripomenúť staré rany naprìklad v podobe znásilnenia.
Ústavný súd nakoniec neaplikoval ţiadnu konkrétnu pripomienku, ktorou by
modifikoval toto opatrenie z pohľadu práva na rovnosť. Podobne dopadla i analýza práva na
zlučovanie rodìn a jeho vzťahu k právu na normálny rodinný ţivot. Potvrdil, ţe návrh
zavedenia testov nijako nemenì podmienky vstupu a pobytu imigrantov a len rozširuje
moţnosti ako dosiahnuť vybavenie predloţenej ţiadosti.113
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Sťaţnosť o dosahu nového opatrenia na súkromný ţivot ţiadateľov spočìval podľa
ústavného súdu na tom, ţe zákonodarcovia neupresnili v zákone ochranu výkonu ústavou
garantovaného práva. Tento krok však podľa neho zároveň nebol nutný pretoţe návrh nijako
neporušoval informačný zákon z 6. januára 1978.114 (K tomuto zákonu sa ešte vrátime pri
analýze problematiky etnických štatistìk.)
Zároveň bola Ústavným súdom odmietnutá i sťaţnosť na nesúlad testov s ľudskou
dôstojnosťou.

Individuálne,

fakultatìvne

testy

sa

totiţ

nepokladajú

za

prejav

administratìvneho policajného prešetrenia. Dokladom o tom je zákon z 29. júla 1994
o bioetike. Ten rozlišuje medzi prehliadkou jednotlivých charakteristìk osoby a identifikáciou
osoby na základe genetických odtlačkov. Prvý z týchto postupov je pritom prìstupný len pre
zdravotnìcke a vedecké účely. Ten druhý pripadá do kompetenciì civilných súdov s cieľom
overiť zapieraný alebo poţadovaný rodinný vzťah. Podstúpenie genetického testu tak má za
cieľ“ identifikovať konkrétnu osobu“, ale nemá v úmysle „identifikovať ţiadne genetické
informácie o dotyčnej osobe“.115
Na predchádzajúcich stranách sme si mohli všimnúť ako postupoval parlament, senát
a ústavný súd pri prijìmanì opatrenia o genetických testoch. Hoci počas tohto procesu prešlo
mnohými zmenami, jeho záverečná podoba bola najvyššou inštanciou odsúhlasená. Explicitná
prìtomnosť etnického princìpu v tomto prìpade nebola potvrdená.
Druhé významné opatrenie, ktoré malo byť prijaté v zákone z 20. novembra 2007 sa
týkalo povolenia viesť štúdie o „rôznorodosti pôvodu, diskriminácii, integrácii a zbere
osobných údajov, ktoré by poukazovali priamo, či nepriamo na rasový, alebo etnický pôvod
osôb“116. Tieto údaje mali byť plne anonymné a ich zber podmienený súhlasom Národnej
komisie pre informatiku a slobody (CNIL, Commission nationale de l`informatique et des
libertés)117. Tento návrh mal za cieľ upraviť uţ spomìnaný zákon o poskytovanì informáciì,
kartotékach a slobodách z 6. januára 1978.
Prvá pripomienka Ústavného súdu voči tomuto návrhu sa týkala uţ samotnej
procedúry jeho prijatia. Toto opatrenie sa objavilo v podobe pozmeňovacieho návrhu aţ počas
prvého čìtania, bez spojitosti s pôvodným návrhom zákona. Bolo tak porušené pravidlo, podľa
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ktorého pozmeňovacie návrhy „nemôţu opomenúť akúkoľvek spojitosť s predmetom textu
predloţeného prvý krát zvolanému zhromaţdeniu“118. Toto pravidlo je ukotvené v článkoch
39 a 44 Ústavy. Analýza návrhu sa tak obmedzila na pôvodné znenie zákona, ktorého úlohou
bolo zmeniť pravidlá vstupu a pobytu cudzincov a právo na azyl. Opatrenia navrhované
zákonom boli výlučne zamerané na oblasť zlučovania rodìn, azylu a pracovnej imigrácie.
Potvrdila sa tak neprìtomnosť spojitosti návrhu zákona s etnickými štatistikami a teda
i neregulárnosť tohto kroku.
Čo sa týka etnických štatistìk ako takých Ústavný súd nepoprel, ţe tieto môţu
poskytovať objektìvne údaje, ale vyjadril sa negatìvne k ich zameraniu sa na etnický a rasový
pôvod. Takéto zameranie totiţ prináša subjektìvne údaje ovplyvnené „pocitom prìslušnosti“
(ressenti d`appartenance)119 k tej ktorej skupine. Medzi objektìvne údaje potom Súd zaradil
naprìklad meno osoby, jej geografický pôvod, či občianstvo predchádzajúce tomu
francúzskemu.
Na tomto základe je na mieste pripomenúť, ţe Ústavný súd má za úlohu bdieť nad
princìpmi Deklarácie z roku 1789, ktoré zakazujú akúkoľvek formu komunitarizmu. Z nej
prevzatý článok 1 Ústavy potvrdzuje, ţe Francúzska Republika zabezpečuje „rovnosť pred
zákonom všetkých občanov bez rozdielu pôvodu, rasy, alebo náboţenstva“120. Hodnota
rovnosti vylučuje zavedenie štatistìk zaloţených na etnickom alebo rasovom princìpe
nezávisle

na

tom,

či

bola

zachovaná

predpìsaná

procedúra

prijìmania

zákona

a pozmeňovacìch návrhov.121

4.3

Kritika zákona z 20. novembra 2007 a návrat princípu rovnosti
do francúzskej imigračnej politiky
Po tom čo sme sa venovali procesu prijìmania oboch opatrenì etnických štatistìk

a genetických testov na inštitucionálnej úrovni presunieme sa na rovinu vnìmania týchto
opatrenì odbornou verejnosťou. Tento prìstup nám pomôţe uvedomiť si akú odozvu
navrhovaný zákon vyvolal. Poukáţe na široký okruh oblastì, ktorých sa tieto návrhy dotýkajú
a upozornì na podmienky, v ktorých by dané návrhy mohli byť prijaté.
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Prvým významným podujatìm nevládneho charakteru sústredeným na podporu
rovnosti prìleţitostì a boj s diskrimináciou zaloţenou na rasovom a etnickom pôvode bolo
vypracovanie multidisciplinárnej štúdie sociológom Pierrom-Yvesom Cussetom v aprìli 2006.
V prvej časti sa tento dokument venoval stavu právneho štátu v spojitosti s výkonom štatistìk
vo Francúzsku. Bol zameraný na analýzu najnovšieho informačného zákona z 6. Augusta
2004, na vyjadrenie CNIL (viď. vyššie) o diverzite pôvodu pracovnìkov v podnikoch z 5. júla
2005, ako i na praktické vyuţitie pojmu „pôvod“ vo veľkoplošných anketách verejnej
štatistiky.
Čo sa týka zákona z roku 2004, prinášal reformu pôvodného informačného zákona
z roku 1978 na základe európskej smernice 95/46 z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických
osôb v oblasti zaobchádzania s osobnými údajmi a o voľnom pohybe údajov. Za osobné údaje
stanovil všetky „operácie vyuţìvajúce údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby, alebo
osoby, ktorá by mohla byť priamo, či nepriamo identifikovaná pomocou identifikačného čìsla,
alebo prostrednìctvom iných jej vlastných údajov“122. Ich zber a zaobchádzanie s nimi
podlieha lojalite zaobchádzania, prìsnemu rešpektu cieľa, pre ktorý sú údaje určené,
adekvátnosti poţadovaných údajov stanovenému cieľu, presnosti údajov a dočasnosti ich
uchovania.
Článok 8 zákona zakazuje zber „údajov osobného charakteru, ktoré priamo, či
nepriamo odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, politické, filozofické alebo náboţenské
názory, členstvo v odboroch, alebo, údaje týkajúce sa zdravotného stavu, či sexuálneho ţivota
týchto osôb“. Existuje však celá rada výnimiek, ktoré tento zákaz umoţňujú obìsť, a to ak
osoba dala výslovný súhlas k ich pouţitiu; daná osoba zverejnila sama osobné údaje takéhoto
typu; jedná sa o formuláre asociáciì a organizáciì náboţenského, politického, filozofického
a odborového charakteru v prìpade údajov týkajúcich sa predmetu členstva; pouţitie údajov
pre ochranu práva pred zákonom; vyuţìvanie údajov zdravotným personálom; pouţitie údajov
pre záchranu ľudského ţivota; vyuţitie údajov v zdravotnìckom výskume; v štatistickom
výskume po schválenì Národnou radou pre štatistické informácie (CNIS, Conseil national de
l`information statistique) a ak sa jedná o vyhovenie národným záujmom po schválenì CNIL
alebo Štátnou radou.
Ak sa pozrieme na stanoviská CNIL z nasledujúceho roku dozvieme sa, ţe na jednej
strane neodporúča zamestnávateľom zber osobných údajov súvisiacich s etnickým a rasovým
pôvodom ani v prìpade súhlasu ich zamestnancov. Umoţniť zber podobných údajov dáva
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výlučne do rúk zákonodarcov. Neodporúča ani analýzu znenia mien a priezvisk, národnosti či
adresy osoby, za účelom klasifikácie do etnicko-rasových kategóriì.
Na druhej strane povoľuje vyuţìvať údaje ako naprìklad občianstvo alebo miesto
narodenia

zamestnanca

nachádzajúce

sa

vo

formulároch

personálnych

oddelenì

a anonymných dotaznìkoch. Oba tieto prostriedky podliehajú rovnakým podmienkam. Údaje
musia byť ohlásené a schválené CNIL, musia zahŕňať skupinu najmenej desiatich osôb
v snahe zabezpečiť anonymitu a individuálne údaje musia byť zničené následne po ich
pouţitì.
Čo sa týka vyuţitia údajov o národnosti a občianstve vo francúzskej štatistike
stretávame sa s kategóriami občan Francúzska od narodenia (Français de naissance),
francúzsky občan prostrednìctvom nadobudnutia občianstva (Français par acquisition)
a cudzinec (étranger). Kategória imigrant bola oficiálne zavedená aţ v roku 1991 Vysokou
radou pre integráciu (HCI, Haut conseil à l`intégration)123. Pre praktické vyuţitie výskumu
etnických vzťahov sa v niektorých prìpadoch udáva kategória „obyvateľstvo pochádzajúce
z imigrácie“ (population issue de l`immigration), ktoré zahŕňa okrem samotných imigrantov
aj druhú a v niektorých prìpadoch i tretiu generáciu detì imigrantov. V roku 1999 zhodnotila
ich počet demografka Michèle Tribalat. Podľa jej odhadov ţilo v tomto roku vo Francúzsku
4,3 milióna imigrantov, 5,5 milióna detì imigrantov a 3,6 milióna vnúčat imigrantov, spolu
utvárajúcich skupinu 13,4 milióna obyvateľov.124
V spojitosti s imigráciou sa od počiatku 90-tych rokov zaoberali početné štatistiky
fenoménom skrytej diskriminácie zaloţenej na odlišnom etnicko-rasovom pôvode. Práve boj
s týmto fenoménom v očiach niektorých odbornìkov povzbudzuje k zavedeniu etnických
štatistìk, ktoré napomáhajú k jeho odhaleniu. Koncept skrytej diskriminácie vloţila do svojej
agendy Európska únia v smerniciach 2000/78/CE „vytvorenìm ústretového prostredia pre
rovnosť zaobchádzania v oblasti náboru zamestnancov a práce“ a 2000/43/CE „zavádzajúcej
princìp rovnosti zaobchádzania s osobami bez rozdielu rasy alebo etnického pôvodu“. Skrytou
diskrimináciou sa myslì situácia kedy „zjavne neutrálne opatrenie, kritérium alebo aktivita
majú sklon znevýhodniť osoby určitého náboţenstva alebo presvedčenia, handicapu, vekovej
kategórie, či sexuálnej orientácie vo vzťahu k druhej osobe“, s výnimkou situácie kedy toto
„kritérium, dispozìcia, či praktika sú ospravedlniteľné objektìvnym cieľom a ak ich realizácia
je vhodná a potrebná“. Praktické riešenie skrytej diskriminácie vloţili smernice do rúk
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zákonodarcov členských štátov a odporučili pouţitie všetkých dostupných prostriedkov a teda
i etnických štatistìk. Hoci tieto smernice nemajú záväzný charakter, je viac neţ vhodné aby
bol ich obsah braný do úvahy.
Vo svojej druhej časti sa Cussetova štúdia zamerala na porovnanie diskusie
o etnických štatistikách v rôznych imigráciou zasiahnutých štátoch. Zatiaľ čo jej rozmer na
európskej úrovni sa sústreďoval okolo boja proti nepriamej diskriminácii, vo Francúzsku sa
zamerali na „podporu diverzity v podnikoch a v administratìve“125. Dôkazom tohto tvrdenia
sú početné správy vypracované po roku 2003 v rámci jednotlivých ministerstiev.
Naprìklad správa premiérovi Jeanovi-Pierrovi Raffarinovi z októbra 2004 navrhovala,
aby boli vytvorené tzv. „štatistické fotografie podnikov“ (photographie statistique de
l`entreprise). Tie mali byť vytvorené pomocou anonymných dobrovoľných dotaznìkov
s kolónkou poţadujúcou upresniť, či patrì opýtaný do skupiny „viditeľných menšìn“ (minorité
visible, menšina identifikovateľná na základe vonkajšieho vzhľadu alebo správania).
Zavedenie tohto prostriedku malo napomôcť pri lepšej identifikácii diskriminácie pri nábore
nových zamestnancov. Správa pre ministerstvo Verejných funkciì a štátnej reformy
z decembra toho istého roku pre zmenu obsahovala návrh poţiadať INSEE o realizáciu ankiet
na národnej úrovni obsahujúcich otázky o národnosti a krajine narodenia oboch rodičov
opýtaných. Hoci sa objavili i návrhy zavedenia prvkov pozitìvnej diskriminácie v nábore
nových pracovnìkov, tento krok by na základe princìpu rovnosti neprešiel ústavným súdom.
Podobný osud predpovedala v roku 2005 zavedeniu prvku etnickej prìslušnosti Gwénaële
Calvès, riaditeľka výskumu centra pre strategickú analýzu (CAS, Centre d`analyse
stratégique)126.127
Na Cussetovu štúdiu nadväzovalo kolokvium so zameranìm na problematiku
etnických štatistìk a v širšej miere nástrojov merania diverzity spoločnosti konané 18. októbra
2006 v Parìţi. Zúčastnili sa ho odbornìci z oblastì demografie a sociológie ako
i z kompetentných inštitúciì na skúmanú problematiku ako naprìklad CNIL a Vysoký úrad pre
boj s diskrimináciou a pre rovnosť (HALDE, Haute Autorité de Lutte contre les
Discriminations et pour l`Égalité)128. Jeho úlohou bolo nájsť odpoveď v prvom rade na úroveň
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dosahu etnických štatistìk na imigráciu a na identifikáciu diskrimináciì. V druhom rade na
stanovenie miery účinnosti súčasných verejných politìk v oblasti prìstupu k ubytovaniu
a zamestnaniu vo Francúzsku. V poslednom rade porozmýšľať nad vyuţitìm prvkov
zahraničných verejných politìk v pozorovanej oblasti.
V takto širokom zadanì sa podarilo zúčastneným dospieť k viacerým záverom
konsenzu. Prvým zásadným prvkom zhody bola skutočnosť, ţe debata o prostriedkoch
merania spoločenskej diverzity je viac otázkou politickou neţ vedeckou. V tomto zmysle sa
vyjadrila sociologička a riaditeľka pre štúdiá na École des hautes études en sciences sociales
de Paris (EHES)129, Dominique Schnapper s tvrdenìm, ţe „štatistiky sú neodlúčiteľné od
spoločenskej reality“. „Vzájomne pôsobia na konštrukciu našej kolektìvnej minulosti“ a
„politickej a spoločenskej reprezentácie“.130
V druhom rade sa zhodli na úzkej spojitosti medzi etnickými štatistikami a otázkami
migrácie. Z tohto hľadiska je situácia vo Francúzsku porovnateľná so situáciou v susedných
krajinách, ktoré sa okrem iného i prostrednìctvom zberu štatistických údajov snaţia
o nekonfliktnú integráciu imigrantov predovšetkým s odlišným kultúrno-spoločenským
pozadìm.
V treťom prìpade nastala zhoda v tom, ţe imigranti nie sú jedinými potenciálnymi
obeťami „vystavenými fenoménu diskriminácie na základe fyzického zjavu, alebo farby
pleti“. Tento jav sa týka i občanov metropolitného Francúzska a zámorských územì. Preto je
v záujme celého „politického systému zabezpečiť súdrţnosť spoločnosti, podporovať rovnosť
prìleţitostì a účinne bojovať proti diskriminácii nech sú obete akékoľvek“, dodal Patrick
Lozès, predseda Reprezentatìvnej rady pre asociácie černochov vo Francúzsku zaoberajúcej
sa odhaľovanìm diskriminácie a upevňovanìm rovnosti v spoločnosti.131
Po štvrté, účastnìci poukázali na „vývoj demokratickej spoločnosti smerom od
poţiadavku formálnej rovnosti k poţiadavku reálnej rovnosti“ v oblasti prìstupu k ubytovaniu,
zamestnaniu, vzdelaniu a rovným prìjmom. K tomuto sa vyjadrila opäť Dominique Schnapper
so ţiadosťou, aby si „verejné inštitúcie uvedomili odlišné spôsoby jednania a bojovali proti
tým, ktoré nemoţno ospravedlniť“.
Posledným významným bodom konsenzu bola neodlučiteľnosť prostriedkov merania
spoločenskej rôznorodosti a politìk boja proti diskriminácii. To znamená, ţe je potrebné
„viesť politiku zameranú na podporu práv menšìn a na nápravu znášaných predsudkov“.
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Vhodným postupom je v tomto zmysle najprv sa zamyslieť nad konkrétnymi politikami, ktoré
by sa tomuto cieľu venovali a aţ potom premýšľať nad zavádzanìm štatistických
poţiadaviek.132
Po stanovenì jednotlivých bodov konsenzu by sme sa mohli spýtať akými
kvantitatìvnymi prostriedkami merania integrácie imigrantov súčasná francúzska štatistika
disponuje. Jedná sa o údaje zhodné so znenìm informačného zákona z roku 1978, ako
i zákona o biometrii z roku 2004. Menovite boli doposiaľ pouţité štatistiky zaloţené na
národnosti pri narodenì, geografickom pôvode, či jazyku pouţìvanom v rodinách. Ani jeden
z týchto údajov nespĺňa etnicko-rasový predpoklad. Môţeme sa s nimi stretnúť vo
veľkoplošných štatistikách pod vedenìm Národného inštitútu pre štatistiku a ekonomické
štúdie (viď. vyššie) alebo Národného demografického inštitútu (INED, Institut national
d`études démographiques).
Prax dokazuje, ţe poskytnuté údaje tohto typu nedokáţu identifikovať diskriminované
obyvateľstvo na základe vzhľadu alebo pôvodu. Tieto len naznačujú zaţité spôsoby
diskriminácie, bez moţnosti poukázať na konkrétne prìpady v rámci náboru nových
pracovnìkov, určitého územia, či podniku. Bliţšie informácie pritom moţno zìskať
z dobrovoľných, anonymných dotaznìkov vyuţìvajúcich objektìvne údaje typu geografického
pôvodu, či rodinného zázemia. Nemoţno pritom zabudnúť ani na existenciu tzv. „fiktìvnych
ţivotopisov“ (CV fictif), zasielaných potenciálnym zamestnávateľom, lìšiacich sa len menom,
vzhľadom, vekom, pohlavìm, adresou alebo národnosťou kandidáta. Takéto spôsoby zberu
štatistických údajov sú odporúčané Vysokým úradom pre diskrimináciou a pre rovnosť, ale
zároveň podmienené súhlasom Národnej komisie pre informatiku a slobody.
Je

vhodné

pripomenúť

spornosť

dosahu dostupných

prostriedkov

na

boj

s diskrimináciou. Nedávne zaloţenie inštitúciì a s nimi spojenými verejnými politikami
zameranými na túto problematiku ešte len čaká na praktické výsledky ich prìtomnosti. Je však
takéto tvrdenie oprávnené, alebo je vhodnejšie prikloniť sa uţ teraz k názoru Yazida Sabega
ekonóma a spoluautora publikácie La discrimination positive, pourquoi la France ne peut y
échapper (Pozitìvna diskriminácia, prečo jej Francúzsko nemôţe uniknúť, 2004), ktorý
navrhuje

„inšpirovať

sa

prìkladom

Spojených

štátov

a ich

politikou

pozitìvnej

diskriminácie“133? Sophie Boissard, riaditeľka CAS, odporúča vyhnúť sa unáhlenosti a radšej
dopriať času sìce nedokonalým pouţìvaným prostriedkom, ktoré však „pomáhajú vývoju
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mentalìt a zlepšujú výsledky v oblasti boja proti diskrimináciám“134. V tomto zmysle sa
prikláňa k uchovaniu súčasného rozmeru právnych a štatistických opatrenì v najbliţšìch
rokoch.
Z dlhodobého pohľadu sa však závery kolokvia prikláňajú k zavedeniu etnických
štatistìk tak ako existujú vo Veľkej Británii, či v krajinách Beneluxu. Dominique Schnapper
hodnotì tento krok za „nevyhnutný“ pre zaručenie demokratického vývoja francúzskej
spoločnosti. Pripisuje mu reálnu schopnosť garantovať rovnosť občanov bez rozdielu pôvodu
a rasy.135
Takýto prìstup však na jednej strane podstupuje riziko, ţe fenomén diskriminácie bude
vysvetľovaný „výhradne na etnickom princìpe, ktorý je cudzì národnej tradìcii“ vo
Francúzsku. Na strane druhej takýto prìstup môţe preukázať, ţe diskriminácia na základe
pôvodu je „komplexným fenoménom zaloţeným na predsudkoch nielen voči fyzickému
vzhľadu, ale aj kultúrnym znakom, úrovni vzdelania a podobne“. Preukázanie tejto
skutočnosti

by

so

sebou

nutne

prinieslo

i vedľajšì

efekt

zavádzajúci

podobné

antidiskriminačné štatistiky zaloţené na prvku vierovyznania, či sexuálnej orientácie.
Explicitné vytvorenie konkrétnych skupìn obyvateľstva by tak podľa Alaina Bauera, člena
predstavenstva HALDE, prinieslo „riziko odchýlok v oblasti verejných slobôd. Mohli by tak
prispieť k upevneniu diskriminačného a rasistického správania (v spoločnosti).“136
Zo spleti návrhov jednotlivých účastnìkov kolokvia je moţné odporučiť vopred
premyslené konanie. Akákoľvek výrazná zmena totiţ bude vyţadovať hlboké zásahy do
„národnej mentality a spoločenskej rovnováhy“. K zmenám však v tomto smere skôr či
neskôr dôjde.137
Významnou mierou sa prevaţne zavedenìm genetických testov zaoberal i portál so
zameranìm na kaţdodenné dianie v subsaharskej Afrike a v krajinách Maghrebu, afrik.com.
Jeho redaktori aktìvne komentovali priebeh prijìmania nového zákona a zároveň prizvali do
diskusie odbornìkov na francúzskej i medzinárodnej úrovni.
Ku

kritike

genetických

testov

sa

zo

zahraničia

pre

afrik.com

vyjadril

naprìklad spravodajca OSN pre súčasnú podobu rasizmu, rasovú diskrimináciu, xenofóbiu
a netoleranciu Doudou Diène. Ten vo svojej výročnej správe z novembra 2007 obvinil
prezidenta Sarkozyho z prìklonu k „legitimácii rasizmu“ v súvislosti so zavádzanìm
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genetických testov čìm spôsobil rozruch medzi francúzskymi diplomatmi na pôde OSN.
Argumentoval, ţe ich zavedenie „stupňuje stigmatizáciu imigrantov, ktorá inak existuje len
v oblasti bezpečnostnej politiky“. Dodal, ţe „Francúzsko má strach z plurality“ a taktieţ, ţe sa
„nachádza na vrchole krìzy identity“.138
Redaktor Djaouane Zaire si nemohol nevšimnúť rozhovor pre rádio France Inter,
v ktorom mesiac pred prijatìm návrhu genetických testov, Fadela Amara, Štátna zástupkyňa
pre mestskú sociálnu politiku, označila jeho odkaz za „nechutný“ (dégueulasse)139. Podotkol
však, ţe znenie návrhu nebolo aţ natoľko neprijateľné aby zo svojej pozìcie na protest
odstúpila. Prekvapivo jej deň po tomto vyjadrenì obnovil dôveru i premiér Francois Fillon.
Svoj názor na pozorovanú problematiku vyjadril v septembri 2007 i predstaviteľ
francúzskej pobočky Amnesty International Patrick Delouvin. Vo svojom rozhovore
s redaktorom Amirim Maralom naznačil, ţe „ţiadatelia o vìza sú“ z pohľadu návrhu zákona
„povaţovanì za podvodnìkov, ktorì majú povinnosť podstúpiť genetické testy pred vkročenìm
na územie Francúzska“. Tento prejav „stigmatizácie imigrantov“ so sebou nesie pochybnosť
o dobrovoľnosti genetických testov v praxi. Odsúdil i do tej doby prìtomnú povinnosť
ţiadateľa hradiť tento test z vlastných prostriedkov. Na záver sa vyjadril, ţe „tento
pozmeňovacì návrh je nekompatibilný s Európskou konvenciou pre ľudské práva. Namiesto
toho aby chránil obyvateľov, ktorì ţijú uţ i tak v ťaţkých podmienkach, ich vylúči (zo
spoločnosti) ešte viac.“140
Predseda SOS rasisme141, Dominique Sopo, sa v rozhovore s redaktorkou Falilou
Gbadamassi pre zmenu vyjadril, ţe nový pozmeňovacì návrh „predstavuje smiešny nádych
kolonializmu pre svoje odporné koncepcie členenia ľudského druhu na rasy a etniká“. Jeho
rečnìcka otázka, či „viditeľné menšiny“ nie sú celkom Francúzmi“ len potvrdila jeho odpor
k pozmeňovaciemu návrhu. Jeho organizácia sa na verejnosti objavila i s petìciou za zrušenie
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pozmeňujúceho návrhu genetických testov. S mediálnou podporou, ktorú poskytol i satirický
týţdennìk Charlie Hebdo podpìsalo k 4. októbru 2007 túto petìciu na 10 tisìc občanov.142
V snahe poskytnúť čo najširšì záber odbornej diskusie o spojitosti etnického princìpu
vo vzťahu k „tým druhým“ sme dospeli k niekoľkým poznatkom. V prvom rade sa jedná
o fenomén prìtomný vo francúzskej politike minimálne od začiatku 20. storočia. Zároveň je
moţné si všimnúť jeho závislosť od prìtomnosti ekonomickej, či politickej krìzy. V prìpade
obdobia vývoja, prijatia a platnosti imigračného zákona z roku 2007 pozorujeme i rozprúdenie
debaty o krìze národnej identity v súvislosti s neúspechmi francúzskeho integračného modelu.
Tento, zaloţený na princìpoch slobody, rovnosti a svornosti čelì výzvam súčasného vývoja
spoločnosti. Je zjavné, ţe pre zachovanie významu tohto hesla v praxi bude potrebné rozšìriť
prostriedky boja na poli diskriminácie a to nielen voči imigrantom, ale voči všetkým
pozorovateľným menšinám spoločnosti.
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5.

Záver
Obdobie začiatku 21. storočia bolo zvlášť bohaté na diskusiu o prìnose imigrantov pre

naplnenie národných záujmov Francúzska. Táto diskusia sa pod vedenìm stredno-pravicových
vlád zamerala po roku 2002 predovšetkým na znovu zavedenie pracovnej imigrácie,
posilnenie boja proti nelegálnej imigrácii a nastolenie debaty o vzájomnej previazanosti
imigrácie a národnej identity. Aby sme boli schopnì zhodnotiť prìčiny a opodstatnenosť
sústredenia sa práve na tieto oblasti imigračnej politiky venovali sme sa podrobnej analýze
zákona o imigrácii a integrácii z 24. júla 2006 a zákona o imigrácii, integrácii a azyle z 20.
novembra 2007.
Pomocou navrhnutého prìčinného mechanizmu závislých a nezávislých premenných
sme okrem toho stanovili faktory ovplyvňujúce formovanie imigračných politìk počas ich
historického vývoja.

Za nezávislé premenné sme dosadili

prejavy ekonomickej,

demografickej a politickej krìzy a krìzy národnej identity, ktoré pravidelne vplývajú na
zavádzanie reštriktìvnych opatrenì a prvkov etnického princìpu do pozorovaných imigračných
politìk predstavujúcich závislé premenné.
Vyuţili sme pri tom podstatné prvky teórie pluralizmu, podľa ktorých sme poukázali
na konflikt medzi záujmami stredno-pravej a ľavej strany politického spektra podporenej
názormi odbornej verejnosti. Tento konflikt sa nakoniec prejavil nielen v procese prijìmania
jednotlivých návrhov na úrovni oboch komôr parlamentu, ale prerástol do podoby verejnej
debaty v celonárodnom rozsahu, ktorá ponúkla náznaky pre formovanie ďalšieho vývoja
francúzskej spoločnosti.
Realizáciou takto stanovených cieľov sme dospeli k početným záverom. V oblasti
selektìvnej imigrácie sme sa snaţili dokázať, ţe návrh Nicolasa Sarkozyho o dosiahnutie 50
percent (zo súčasných 20 percent) pracovnej imigrácie z celého počtu ţiadateľov o pobyt je
v praxi neopodstatnenou poţiadavkou. V prvom rade sme podrobili analýze závislosť
demografického rastu Francúzska na miere imigrácie. Predpokladá sa, ţe má táto krajina pred
sebou minimálne štyridsať rokov relatìvne priaznivého demografického vývoja. Počet
obyvateľstva ako celku by mal v tomto obdobì vzrásť takmer o 10 percent na 66 miliónov.
Hoci je pravdou, ţe sa počet aktìvneho obyvateľstva v rovnakom obdobì znìţi o pribliţne 4
percentá v porovnanì s väčšinou európskych krajìn má neporovnateľne lepšì výhľad. Ak sa
zameriame na význam imigrácie samotnej na rast počtu aktìvneho obyvateľstva dospejeme
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k poznatku, ţe akýkoľvek nárast ich počtu nevyrieši problém s mierou závislosti. V tejto
oblasti je z demografického hľadiska vhodnejšie zamerať sa na úpravu dôchodkovej politiky.
Následne sme zamerali pozornosť na vplyv imigrácie na trh práce. V tejto oblasti sme
upozornili na významný fakt, a to, ţe okrem priameho vstupu imigrantov existuje i tzv.
nepriamy vstup na pracovný trh po určitej dobe pobytu v krajine. Týmto spôsobom sú
potenciálnymi pracovnìkmi aj imigranti v rámci zlučovania rodìn a azylu. Druhým
významným pozorovanìm, je tvrdenie, ţe imigranti neberú zamestnanie domácemu
obyvateľstvu, pretoţe ekonomika akéhokoľvek rozvinutého štátu vytvára pracovné prìleţitosti
na základe počtu jednotlivcov, ktorì v nich pracujú a konzumujú.
Čo sa týka atraktivity francúzskeho trhu pre kvalifikovanú pracovnú silu zo zahraničia
jej stav prisudzuje tejto krajine štvrté miesto po USA, Kanade a Austrálii. Je to práve
nedostatočné vzdelanie alebo problémy s neuznanìm diplomov, ktoré spôsobujú vysokú
nezamestnanosť medzi imigrantmi. Odlev kvalifikovanej pracovnej sily navyše spôsobuje
nedostatok v ich počte potrebný pre rozvoj krajìn pôvodu. Z toho vyplýva, ţe je potrebné
premyslieť čo najefektìvnejšiu spoluprácu, ktorá by na jednej strane sprostredkovávala
kvalifikovaných zamestnancov do nedostatkových sektorov prijìmajúceho štátu a zároveň
zabezpečila prostrednìctvom cielených transferov pre rozvojové projekty, alebo podporou
návratu kvalifikovaných imigrantov do krajiny pôvodu jej rozvoj. Takýto prìstup prìtomný vo
Francúzskej politike v priebehu posledných desiatich rokov vyţaduje dlhodobé pôsobenie
a jeho úspešnosť sa na základe doterajšieho vývoja nedá zhodnotiť.
Neprìtomnosť relevantných argumentov pre podporu prìlevu pracovnej imigrácie na
úkor imigrantov v rámci zlučovania rodìn a azylu ponúka vysvetlenie, ţe existuje iný neţ
ekonomický a demografický faktor ovplyvňujúci tvorbu imigračnej politiky. Zavádzanie
prvkov diskriminácie pod vplyvom pôsobenia extrémnej pravice je dôkazom o existencii
politického faktora. Kontinuita všetkých troch faktorov je popritom preukázateľná na
prìkladoch politìk od konca 30-tych rokov 20. storočia.
Čiastočne odlišný prìstup si vyţiadala analýza politiky voči nelegálnym imigrantom.
Z historického hľadiska sme schopnì poukázať na ich prìtomnosť vo Francúzsku uţ od konca
19. storočia. Pritvrdzovanie podmienok vstupu a pobytu voči tejto skupine je pritom typické
pre obdobie posledných 40-tich rokov. Počas tejto doby sa rozvìjali tri základné prìstupy k jej
kontrole. Chronologicky prvým opatrenìm bolo vypovedanie z krajiny. V súčasných
podmienkach odstránenia vnútorných hranìc členských krajìn schengenského priestoru sa
objavuje poţiadavka, aby nelegálni imigranti neboli odvedenì len na francúzske hranice, ale
boli vypovedanì aţ za vonkajšie hranice tohto priestoru a Európskej únie. Druhým často
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vyuţìvaným opatrenìm sú individuálne alebo masové regularizácie nelegálnych imigrantov.
Tento krok však problém s nelegálnymi imigrantmi nevyrieši, ale len zlegalizuje pobyt tých,
ktorì sa k regularizácii prihlásili. Tretìm a posledným významným opatrenìm je finančná
pomoc k návratu nelegálnych imigrantov vyuţìvaná i v oblasti legálnej imigrácie. Atraktivita
tohto návrhu pre nelegálnych imigrantov uvedomujúcich si rozdiely v ţivotnej úrovni
v krajine pôvodu a prijìmajúcej krajine je však prìliš malá na to aby sa do vlasti vrátili
dobrovoľne.
V dnešnej dobe moţno navyše odlìšiť prìstup k nelegálnej imigrácii v rámci
metropolitného Francúzska a na zámorských územiach. Tento prìstup sa zdá byť oprávneným.
Na jednej strane skutočnosť, ţe prevaţná väčšina nelegálnych imigrantov vstupuje na
kontinentálne územie Francúzska legálne a svoj pobyt sa rozhodne predĺţiť na dobu neurčitú
i bez potrebných dokladov, sa dá relatìvne úspešne riešiť zvýšenìm vìzových poplatkov
a rozšìrenìm tejto povinnosti na ďalšie krajiny ich pôvodu. Oblasť, na ktorú by sa mali
inštitúcie v rámci metropolitného Francúzska zamerať je riešenie problému s tzv. ľuďmi bez
dokladov (sans papiers). Týchto nemoţno legálne vypovedať z krajiny a zároveň opatrenia
prijaté predovšetkým v zákonoch Pasqua nepovoľujú legalizáciu ich pobytu. V praxi
v posledných desaťročiach realizovaným pokusom o riešenie tohto problému sa zdá byť
prijatie nových ústretových opatrenì v rámci pôsobenia ľavicových vlád. Moţno teda
predpokladať, ţe zmena vlády a väčšiny v parlamente v prospech ľavice by v budúcnosti
viedla k uvoľneniu napätia okolo ich regularizácie.
Na druhej strane finančná, spoločenská a bezpečnostná záťaţ, ktorú masový prìlev
nelegálnych imigrantov predstavuje predovšetkým na ostrove Mayotte a vo Francúzskej
Guyane vyţaduje zvýšenie finančnej pomoci zo štátneho rozpočtu. Finančná záťaţ sa
prejavuje predovšetkým vo verejných sluţbách. Čo sa týka spoločenskej záťaţe, stretávame sa
s prìtomnosťou nepokojov spôsobených výrazným zastúpenìm nelegálnych imigrantov so
znateľne

menšìmi

právami

v rámci

spoločnosti.

Demonštrácie

takéhoto

typu

sú

charakteristické predovšetkým pre ostrov Mayotte. Situácia je o to komplikovanejšia, ţe
medzi nimi pretrvávajú významné historické, ekonomické a tieţ rodinné vzťahy.
Bezpečnostné opatrenia si pre zmenu vyţaduje fenomén rozrastania núdznych kolóniì
a klamanie úradov. Okrem falšovania dokladov, praktizovania tzv. manţelstiev z láskavosti
a zneuţìvania procesu udelenia povolenia k pobytu na základe zdravotného stavu je na
Mayotte rozšìrený fenomén tzv. fiktìvneho otcovstva. Vzájomná previazanosť rodìn so
s obyvateľmi súostrovia Komory navyše komplikuje účinný zásah voči tejto praktike.
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Pri pohľade na problémy s nelegálnou imigráciou nielen v zámorì, ale aj na kontinente
sa nám ponúka za všetky návrhy jej riešenia jeden podstatný. Je nìm podobne ako v prìpade
selektìvnej imigrácie rozvojová politika vedúca k postupnému odbúravaniu sociálnoekonomických rozdielov medzi krajinami pôvodu imigrantov a prijìmajúcimi krajinami. Do
tej doby kedy sa nevyrovná ţivotná úroveň na oboch stranách bude pokračovať i nelegálna
imigrácia.
Ak sa presunieme do oblasti analýzy vplyvu národnej identity na formovanie
politiky voči imigrantom sme schopnì preukázať kontinuitu v prìtomnosti etnického princìpu
a vnìmania imigrantov ako „tých druhých“ uţ od počiatku 20. storočia vţdy v obdobì
politickej a ekonomickej krìzy. Vysoká nezamestnanosť a pôsobenie extrémnej pravice mali
vplyv aj na podobu imigračného zákona z roku 2007, ktorý navrhoval prvky etnického
princìpu v podobe genetických testov v prìpade nedostatočnej preukázateľnosti platnosti
dokladov ţiadateľov o pobyt v rámci zlučovania rodìn a zavedenia etnicko-rasového kritéria
do štatistického výskumu. Výrazné rozdiely v názoroch pravicových strán a ľavice o podobe
tohto zákona skončili na stole ústavného súdu. Ten sa vyjadril za zavedenie genetických
testov, ktoré ako dôkaz vzťahu matky a jej dieťaťa majú zastávať funkciu len fakultatìvneho
doplnenia ostatných dôkazových postupov. K zavedeniu etnických štatistìk sa však ústavný
súd vyjadril negatìvne. Zásadný bol argument, ktorý poukázal na nekompatibilitu tohto
návrhu s prvým článkom ústavy chrániaceho hodnotu rovnosti všetkých občanov pred
zákonom bez rozdielu pôvodu, rasy alebo náboţenstva.
K etnickým štatistikám sa vyjadrili i odbornìci z oblasti sociológie, histórie
a demografie uţ v rámci kolokvia konaného koncom roka 2006. To dokazuje, ţe diskusia
v tejto oblasti uţ má za sebou určitý vývoj. Odbornìci sa zhodli predovšetkým na potrebe
riešiť problém tzv. skrytej diskriminácie, ktorá postihuje nielen imigrantov, ale všetky
viditeľné menšiny. Rozšìrili by tak debatu, ktorá sa do tejto doby zameriavala prevaţne na
zaručenie rovnosti prìleţitostì v prìstupe k zamestnaniu. Kroky v boji proti skrytej
diskriminácii však vyţadujú práve zavedenie etnicko-rasového kritéria, vyuţiteľného pri jej
odhaľovanì na úrovni podnikov i celonárodného charakteru. Odbornìci si uvedomujú
závaţnosť takéhoto kroku. Zároveň ale tvrdia, ţe pre zaručenie demokratického vývoja
spoločnosti vo Francúzsku bude nevyhnutné i takýmto spôsobom garantovať rovnosť
občanov.
V prìpade zavedenia genetických testov i napriek schváleniu tohto návrhu ústavným
súdom moţno zaznamenať značnú nevôľu, ktorú vyvolal medzi ochrancami ľudských práv
z rád národných i medzinárodných organizáciì. Tì poukazujú na jeho diskriminačný charakter
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obmedzujúci právo na normálny rodinný ţivot, poškodzujúci ľudskú dôstojnosť
a v neposlednom rade porušujúci princìp rovnosti. Preto je i v tejto oblasti moţné očakávať
zrušenie, alebo úpravu tohto nariadenia spolu s nástupom ľavice k moci.
Ak by sme chceli zasadiť zavádzanie prvkov etnického princìpu do diskusie
o národnej identite môţeme sa odvolať na výsledky verejnej debaty prebiehajúcej pod
záštitou novozaloţeného ministerstva pre imigráciu, integráciu, národnú identitu a spoločný
rozvoj prebiehajúcej na prelome rokov 2009 a 2010. Tá potvrdila pretrvávanie významu
tradičných hodnôt a zároveň poukázala na posun vo vnìmanì národných symbolov.
Skutočnosť, ţe sa viac neţ 70 percent opýtaných vyjadrilo v prospech fungovania verejne
neutrálnej spoločnosti poukazuje na fakt, ţe explicitná spojitosť imigrantov s národnou
identitou je v súčasnosti nepreukázateľná.
Ak zhrnieme jednotlivé závery všetkých troch pozorovaných oblastì zistìme, ţe mnohé
zo súčasných navrhovaných opatrenì nie sú dostatočne podloţené ekonomickými ani
demografickými faktormi. Relatìvny vplyv extrémnej pravice na pôsobenie strednopravicových vlád, ktoré v snahe zlákať jej voličov na svoju stranu prikladajú neprimeranú
pozornosť fenoménu imigrácie a jej nekompatibilite s národnými záujmami Francúzska. Na
základe vývoja imigračnej politiky posledných desaťročì moţno predpokladať krátke trvanie
zavedených opatrenì. To však bude opäť závisieť od prìtomnosti menovaných faktorov
pôsobiacich na formovanie záujmov oboch strán politického spektra.
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6.

Abstract
One of the foremost phenomena that has attracted the attention of the French

government since the beginning of the 21st century is immigration and its influence on the
development of the French national identity. Consequently, a large number of measures were
implemented to guarantee effectiveness of entry and residency of immigrants in the national
territory. Essential examples of recent immigration policies were adopted under two
immigration laws from 24th July 2006 and 20th November 2007. Better understanding of these
Laws is a condition to appreciating the current state of French immigration policy and the
phenomenon of immigration in France in general.
The shaping of immigration policy in France is constantly subject to economic,
political and demographical criteria and the discussion on national identity. Specifically, it is
influenced by the levels of economic growth, unemployment, ageing of the population and the
rate of success of the extreme right in the national elections. Within these conditions appear
the ethnic principle and discrimination measures not always compatible with the national
values and human rights.
The current centre-right government of President Nicolas Sarkozy (2007- ) has
decided to aim on selective immigration and fight against illegal immigration and has
revitalized the discussion about the explicit connection between immigration and national
identity. This has created a potent discussion on the political and scientific levels, and has
overflowed into the official debate on the national level under the umbrella of newborn
Ministry for Immigration, Integration, National Identity and Collective Development.
One can consider the recent immigration policy to be innovative. However, this
argument should be accepted only to a certain extent. First, the “new” requirement to give
support to qualified and unqualified foreign workers was part of French immigration policy
until the mid-1970s when it was discarded. Secondly, the restrictive measures towards illegal
immigration were applied from the late 1970s’. Finally, concentrating the competencies from
internal and foreign affairs concerning not only immigration and integration issues, but also
questions about the national identity and development of countries of origin of immigrants
under one roof merely formalizes the preexisting practice of the ethnic principle.
Our role is to look closer at the implementation of particular measures from the post2002 period (starting from the first time M. Sarkozy was Minister of the Interior). Analysis
based on various specialized documents shows that they are often not well founded. This
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produces wide criticism within the political opposition and the specialists on the immigration
issues. They say for example that there is no need for selective immigration because sooner or
later the majority of all immigrants access the French job market. Next, promoting
immigration is not the most realistic means of healing deficit in the active population.
Concerning illegal immigration, there is a consensus that the best way to fight against it is to
assist the development of their countries of origin and not a simple expulsion from French
territory. Last but not least, introducing legal proposals on DNA tests for immigration
candidates and ethnic statistics are partly blamed for the deepening of discrimination against
all visible minorities. Explaining all these pieces and parcels of the rich discussion on the
French level aims to clarify the complexity of the current issues to the public abroad.
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7.

Zoznam skratiek

CAS

Centre d`analyse stratégique

CDS

Centre des démocrates sociaux

CNIL

Commission nationale de l`informatique et des libertés

CNIS

Conseil national de l`information statistique

EHES

École des hautes études en sciences sociales de Paris

HALDE

Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour
l`égalité

HCI

Haut conseil à l`intégration

HCP

Haut comité à la population

INED

Institut national d`études démographiques

INSEE

Institut

national

de

la

statistique

et

des

sciences

économiques
LC

Ligue communiste

OFPRA

Office française de protection des réfugiés et apatrides

ONI

Office national d`immigration

PS

Parti socialiste

RPR

Rassemblement pour la république

UMP

Union pour un mouvement populaire
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