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Abstrakt

 Diplomová práce se věnuje integračním  politikám v  Nizozemsku 
a Kanadě v  období od 70.  let do současnosti.  Obě země jsou známy  pro přijetí 
multikulturalismu. Kanada se stala jedinou  zemí, která se s přijetím  Zákona 
o multikulturalismu oficiálně přihlásila  a zavázala k podpoře multikulturní 
politiky, a činí tak i v  době, kdy  je multikulturalismus ve většině zemí odmítán. 
Taková situace nastala  v  Nizozemsku, jež se tímto stalo odborníky 
předkládaným “vzorem” selhání multikulturalismu. Multikulturalismus však 
v obou zemích získal naprosto odlišný  význam, s čímž souvisela i výsledná 
podoba integračních politik. Cílem  diplomové práce je na základě analýzy 
podobností a  rozdílností v  integračních politikách obou států  nalézt faktory, 
které měly  největší vliv  na  jejich selhání v  Nizozemsku a úspěšnost v  Kanadě. 
Diplomová práce postihuje základní vývojové mezníky  integračních koncepcí 
obou  zemí a změny, které v  průběhu sledovaného období zaznamenaly. 
Poukazuje na rozdíly  v  pojetí multikulturalismu v  Nizozemsku a Kanadě, a  snaží 
se je objasnit na pozadí historického vývoje, budování národů, národní identity 
a utváření kulturně rozmanité společnosti.



Abstract

 Diploma thesis focuses on integration policies in  the Netherlands and 
Canada since 1970’ s till nowadays. Both countries are well known for 
implementing multiculturalism. Canada has become the only  country  that 
through  Multiculturalism  Act claimed official support for  multiculturalism 
policy  and is still doing so even recently  when this model is being refused by 
most of the other  countries. Such a situation developed in the Netherlands 
which became an example of a failure of multiculturalism. However 
multiculturalism was of a different kind in each of those countries and so was 
the final form of integration policies. The aim of this diploma thesis is to analyse 
similarities and differences in  both integration policies and to find relevant 
factors that impacted their failure in the Netherlands and their  success in 
Canada. Diploma thesis describes the basic milestones in the development of 
integration policies and changes in  the respective time period. It also points out 
the main differences in the concept of multiculturalism in the Netherlands and 
Canada and tries to explain it  on the historical, state building, national identity 
and multiculture background.
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Integrace, integrační politiky, multikulturalismus, Nizozemsko, Kanada
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1. Úvod

 “Wake up any expert on immigrant integration 
in the middle of the night and ask that person to 
name a country known for its multiculturalism. Ten 
to one that the answer will be Canada, Australia or 
the Netherlands” (Entzinger, 2003: 59).

 Multikulturalismus se v  posledních dvou  dekádách stal v  souvislosti 

s integrací imigrantů do společnosti poměrně diskutovaným  tématem 

a nejednou zaplnil přední stránky  světových deníků. Nad multikulturalismem  se 

vznáší otazník, zda je či není tím  správným  modelem  integrace. Za “nejzářnější” 

příklad pádu multikulturalismu je považováno Nizozemsko a v  současné době se 

od něj distancují i vlády  dalších západoevropských zemí. Vlnu skepse vyvolala 

v říjnu loňského roku  (2010) německá kancléřka Angela Merkelová svým 

tvrzením, že “multikulturalismus selhal, naprosto selhal” 1. V únoru letošního 

roku (2011) se k Merkelové přidal i britský  premiér  David Cameron,  když na 

bezpečnostní konferenci v  Mnichově její výrok potvrdil. Cameron dává  doktrínu 

multikulturalismu do spojitosti s posilováním extremistických ideologií 

a podporou  růstu islámského terorismu v  zemi.2  Multikulturalismus podle 

Camerona “vyzýval rozdílné kultury  k tomu, aby  žily  svoje vlastní oddělené 

životy”3.  Británie tak selhala, neboť  se jí nepodařilo poskytnout vizi společnosti, 

která by  v  imigrantech vzbuzovala pocit přináležitosti, ba dokonce tolerovala 

segregovaným komunitám chovat  se často způsobem, jenž byl v  rozporu 

s hodnotami britské společnosti.4 

4

1 Multikulturalismus naprosto selhal, prohlásila Merkelová, dostupné z: http://zpravy.ihned.cz/svet/
c1-47229300-merkelova-integrace-cizincu-selhala - cit. 20.3. 2011

2 Cameron: My war on multiculturalism, dostupné z: http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/
cameron-my-war-on-multiculturalism-2205074.html - cit. 20.3. 2011

3 State multiculturalism has failed, says David Cameron, dostupný z: http://www.bbc.co.uk/news/uk-
politics-12371994 - cit. 20.3. 2011

4 Tamtéž.

http://zpravy.ihned.cz/svet/c1-47229300-merkelova-integrace-cizincu-selhala
http://zpravy.ihned.cz/svet/c1-47229300-merkelova-integrace-cizincu-selhala
http://zpravy.ihned.cz/svet/c1-47229300-merkelova-integrace-cizincu-selhala
http://zpravy.ihned.cz/svet/c1-47229300-merkelova-integrace-cizincu-selhala
http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/cameron-my-war-on-multiculturalism-2205074.html
http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/cameron-my-war-on-multiculturalism-2205074.html
http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/cameron-my-war-on-multiculturalism-2205074.html
http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/cameron-my-war-on-multiculturalism-2205074.html
http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-12371994
http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-12371994
http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-12371994
http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-12371994


 Ale je vůbec možné dávat projevy  islámského fundamentalismu 

v západoevropských zemích do souvislosti se selháním multikulturalismu? 

Francie, tradiční zastánce asimilace, tj. přístupu, který  je v  přímém rozporu 

s multikulturalismem, čelí obdobným  problémům, spojených s neúspěšnou 

integrací jako Velká Británie, Německo či Nizozemsko. Je tedy  neadekvátní 

dávat vinu za  selhání integrace pouze multikulturalismu.  V současné době, 

kdy jsou v  řadě západoevropských zemí na vzestupu ultrapravicové politické 

strany  (Wildersova Strana pro svobodu v  Nizozemsku, Praví Finové Tima 

Soiniho, Národní fronta ve Francii, Britská národní strana či Dánská lidová 

strana), se bohužel multikulturalismus stává obětním  beránkem  bez snahy 

analyzovat širší souvislosti. Multikulturalismus jako přístup k integraci tvoří, 

nebo by  měl tvořit, pouze jednu z dílčích částí integračních koncepcí,  měl by 

určovat směr, jak přistupovat  ke kulturním odlišnostem a jak je začleňovat 

do přijímací společnosti. To, jak jsou imigranti integrováni do ekonomické 

či politické sféry  společnosti už není tolik věcí multikulturalismu, byť i tyto 

roviny  integrace ovlivňuje. Nabízí se otázka, co vlastně selhalo? A to, že všechen 

neúspěch schováme pod multikulturalismus, nám  tuto otázku nezodpoví. 

Na příkladu  Kanady  je vidět, že multikulturalismus může být úspěšným 

modelem integrace a že nemusí být nutně zdrojem  islámského 

fundamentalismu, z čehož je v Evropě obviňován.

 Kanadské integrační politiky  tak představují vhodný  objekt  pro zkoumání, 

neboť prokázaly  svou  úspěšnost i relativní neměnnost. Samozřejmě jisté změny 

od svého přijetí doznaly, ale základní cíle zůstaly  stejné, jen se částečně změnily 

metody, jakými mají být  tyto cíle dosaženy. Úspěšnost  kanadských  integračních 

politik byla hlavním důvodem  k výběru Kanady  za objekt komparace této 

diplomové práce. Úspěšnost kanadského modelu lze pak demonstrovat 

na příkladu některé ze západoevropských  zemí. V případě této práce jsem  zvolila 

Nizozemsko. Důvodem  pro výběr právě této země mi byl fakt, že se jako první 

oficiálně zřekla multikulturalismu a stala se  symbolem jeho vzestupu 

a následně pádu.  Posun směrem  od multikulturalismu k důrazu na občanskou 

integraci a  často až asimilaci je v  Nizozemsku obzvláště partný  a jasně 
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ohraničený  přijetím Zákona o integraci nových přistěhovalců,  což nám 

umožňuje poměrně přesně stanovit zkoumané období.

 Za cíl diplomové práce jsem  si určila analýzu a  následnou komparaci 

faktorů,  které ovlivnily  úspěšnost multikulturalismu v  Kanadě a jeho neúspěch 

v Nizozemsku. Jak již bylo zmíněno výše, multikulturalismus je součástí širší 

integrační koncepce, proto nebude hodnocen pouze multikulturalismus jako 

takový, resp. jeho aplikace ve vztahu  k přistěhovalcům a jejich začleňování 

do přijímací společnosti, ale v  rámci celkové integrační koncepce obou  států. 

Komplexní zhodnocení integračních politik je dle mého názoru nezbytné proto, 

abychom mohli určit konkrétní faktory, které funkčnost  či selhání 

multikulturního přístupu ovlivnily. Nelze totiž vytrhávat multikulturalismus 

z kontextu, ve kterém působí. 

 Sledované období se u  obou států  liší v  závislosti na fungování 

multikulturalismu. V případě Nizozemska bude závěrečná komparace zahrnovat 

kratší časový  úsek - od přijetí politiky  etnických  minorit  v  roce 1983 

po schválení Zákona o integraci nových přistěhovalců  v  roce 1998, který 

představuje zásadní předěl  v  integrační politice a jasný  příklon k důrazu  na 

občanskou integraci. Zásadní pro komparativní studii bude ona již zmíněná 

politika etnických  minorit, zavádějící specifický  přístup k začleňování imigrantů 

do nizozemské společnosti. Politika  etnických minorit byla jednoznačně 

multikulturní, ač tak explicitně nebyla označována. Selhání této politiky, 

resp. to, že nepřinesla očekávané výsledky, vedlo k postupnému  ústupu od 

multikulturalismu. Proto bude anylýza faktorů,  jež vedly  k jejímu selhání, 

klíčová pro závěrečnou  komparaci s Kanadským  přístupem  k integraci 

imigrantů.

 Sledované období v  případě Kanady  zahrnuje úsek od vyhlášení oficiální 

politiky  multikulturalismu  v  roce 1971  až po současný  vývoj. Kanadský  přístup 

k integraci kombinuje integrační (usidlovací) programy  s multikulturalismem, 

který  ale není vztahován k integraci imigrantů, nýbrž na  celou společnost. 

Proto bude komparována celá koncepce, a  nikoli jen její dílčí “multikulturní” 
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část. Důvodem je vzájemná propojenost obou složek,  jež v  celku přispívá 

k úspěšnosti kanadské integrační koncepce.

 U integračních politik obou států  budu sledovat shodnost/rozdílnost 

předmětu zájmu, čímž mám na mysli komu byly/jsou politiky  určeny. Zda jsou 

zacíleny  na všechny  přistěhovalce či pouze vybrané skupiny,  a proč tomu tak je. 

Za druhou komparovanou oblast  v  souvislosti s integračními politikami jsem si 

zvolila jejich cíle - čeho mají politiky  dosáhnout. Třetí sledovaná oblast souvisí 

s druhou, neboť se zajímá o to, pomocí jakých prostředků  či opatření mají být 

stanovené cíle dosaženy. 

 Na základě dosud prostudované literatury  předpokládám, že integrační 

politiky  obou komparovaných  zemí vykazují diametrálně odlišné znaky, dané 

historickým vývojem, zejména pak budováním národa, národní identity 

a formováním  společnosti, potažmo její kulturní diverzity. Dále předpokládám, 

že způsob utváření národa ovlivnil u obou zemí přístup k imigrantům  a jejich 

etnicko-kulturní odlišnosti, s čímž souvisí formulace a  podoba integračních 

politik. Úspěšnost  integrace imigrantů  do přijímací společnosti je ovlivněna 

řadou faktorů. Předpokládáme, že v  případě Nizozemska byla  zásadním 

faktorem  neúspěchu multikulturalismu  formulace “integrační” politiky, 

jež navazovala  na tradiční systém pilarizace společnosti, a absence dodatečných 

programů,  podporujících  integraci imigrantů  do společnosti. V případě Kanady 

přispěla  k relativně úspěšné integraci imigrantů  do společnosti kombinace 

multikulturních programů s integračními, tzv. usidlovacími programy.

 Pokud se přidržíme rozdělení širšího souboru přistěhovaleckých politik 

na imigrační a integrační, zabývá se tato práce pouze politikami integračními. 

Ty  jsou chápány  jako opatření, jež mají podpořit a usnadnit proces začleňování 

imigrantů  do přijímací společnosti. Imigrační politiky  představují vládní 

nařízení, jež určují podmínky, za jakých je možné získat povolení 

k dlouhodobému či trvalému pobytu, čímž de facto koordinují imigraci do země. 

Jsem si vědoma provázanosti imigračních a integračních politik, neboť skrze 
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koordinaci imigrace do země můžeme částečně ovlivnit i úspěšnost integrace, 

avšak rozsah práce mi nedovoluje zabývat se imigračními politikami podrobněji.  

 Diplomová práce je rozdělena do čtyř  hlavních  částí. První je zaměřena  

teoreticky  s cílem  uvedení do problematiky  integrace a integračních  politik. 

Kapitola nabízí pohled na jednotlivé modely  integrace tak, jak se formovaly 

v západní Evropě,  konkrétně ve Spolkové republice Německo, Velké Británii 

a Francii.  Na pozadí vývoje migračních vzorců vysvětluje, proč došlo ke 

zformování těchto ideálních  modelů  právě zde.  Kapitola se podrobněji věnuje 

multikulturalismu a jeho různým dimenzím, přičemž se snaží ukázat na odlišné 

pojetí multikulturalismu v  západní Evropě,  kde byl pojímán jako jeden 

z modelů, jak přistupovat  k integraci imigrantů,  a  ve Spojených státech 

amerických či Kanadě, kde získal širší rozměr a  vztahoval se k uznání 

skupinových identit, nikoli jen ve smyslu etnicity/kultury.

 Druhá a třetí část práce je věnována vybraným zemím - Nizozemsku  

a Kanadě. V souladu s cíli diplomové práce, tj. analýza faktorů  vedoucí 

k úspěšnosti/neúspěšnosti integračních modelů v  obou zemích, se zaměřím na 

popis integračních  politik a jejich vývoje ve sledovaném  období.  Pokusím se 

odpovědět na otázky, co vedlo obě země k přijetí multikulturalismu, v  jakém 

významu byl chápán a z jakých idejí vycházel? Jak byl multikulturalismus 

aplikován ve vztahu k imigrantům  a  jejich integraci do společnosti? Kapitola 

o Nizozemsku  se snaží postihnout nejzásadnější vývojové mezníky  integrační 

politiky  a její změny, resp. odmítnutí multikulturalismu, co k tomu vedlo a jak 

se přístup k integraci dál proměňoval.  V případě Kanady  se zaměřuji na popis 

celé integrační koncepce, zahrnující jak multikulturní, tak usidlovací programy, 

mající za cíl integraci přistěhovalců do společnosti.

 Závěr diplomové práce patří komparaci obou  zemí, jejíž předmět  a cíle byl 

již definován v předchozích odstavcích.

 Z metodologického hlediska bude použita analyticko-deskriptivní metoda, 

doplněná o komparativní analýzu v závěru celé práce.
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 V diplomové práci vycházím  především  ze zahraniční literatury. Z českých  

autorů bych zmínila Pavla Baršu a  jeho publikaci Politická teorie 

multikulturalismu a Přistěhovalectví a liberální stát: Imigrační a integrační 

politiky v USA, západní Evropě a Česku, kterou  napsal společně s Andreou 

Baršovou. Dalším  významným zdrojem mi byla kniha Soudobé spory 

o multikulturalismus a politiku identit editorů Tomáše Hirta  a Marka 

Jakoubka. Z těchto zdrojů  jsem  čerpala informace zejména pro první teoreticky 

zaměřenou část diplomové práce, týkající se integrace a  integračních politik. 

Ze zahraničních publikací bych ráda  zmínila The Age of Migration: 

International Population Movements in the Modern World autorů  Stephena 

Castlese a Marka J. Millera, analyzující migrační procesy. 

 V kapitole o Nizozemsku jsem  se opírala o studie nizozemských autorů  

Hana Entzingera, Rinuse Penninxe, Petera Scholtena a Hanse Vermeulena. 

Informace jsem  čerpala také z publikace Immigrant Integration: The Dutch 

Case, na  jejímž vydání se jako editoři podíleli R. Penninx a H.  Vermeulen. 

V neposlední řadě jsem  využívala  statistické údaje (z internetových stránek 

nizozemského statistické úřadu: Statistics  Netherlands) a oficiální dokumenty 

vydané nizozemskou vládou.

 Informace o kanadských  integračních programech jsem čerpala  především 

z oficiálních internetových stránek Ministerstva pro občanství a integraci, kde se 

nachází řada výročních zpráv  o fungování jednotlivých integračních programů, 

a internetových stránek kanadského statistického úřadu (Statistics Canada). 

Z publikací věnovaných  Kanadě bych zmínila zejména Immigration and 

Integration in Canada in the Twenty-first Century trojice editorů Johna Bilese, 

Meyera  Bursteina a Jamese Friderese a Multicultural Citizenship: A  Liberal 

Theory  of Minority  Rights, jejimž autorem  je kanadský  politický  filosof Will 

Kymlicka.
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2.0
Integrace 
a integrační 
politiky
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2.1 Integrace
 Integrace se jako téma objevuje v  průběhu  60. a 70. let 20. století 

v souvislosti s poválečným  přílivem imigrantů z neevropských  zemí 

do západoevropských států, jež vedl k viditelné změně etnického5  složení 

populace, a postupnému  utváření či dotváření multikulturní reality  v těchto 

společnostech. Ty  byly  nuceny  na  situaci rostoucí kulturní6  a etnické diverzity 

reagovat a  přijmout taková opatření, která by  zajistila vzájemnou koexistenci 

mezi příslušníky  etnicko-kulturních skupin a národní7  většiny. Proto se 

do popředí zájmu dostává  téma integrace, čímž zjednodušeně rozumíme proces 

začlenění přistěhovalců do přijímací společnosti.

 Nutnost integrace imigrantů  je spatřována především  v eliminaci jejich  

sociálního vyloučení/exkluze8  a prostorové segregaci9, jež by  mohly  mít 

nepříznivý  dopad na  vnímání imigrantů  národní většinou, a vést 

k celospolečenské nespokojenosti, xenofobii a konfliktům.

11

5 Etnikum nebo též etnická skupina. “Je skupina jedinců, kteří se od jiných skupin odlišují svou etnicitou 
neboli souhrnem faktorů kulturních, rasových, teritoriálních a jazykových,  dále pak svou historií, 
sebepojetím, vědomím společného původu a také tím, že jsou jako etnicky odlišní vnímáni 
druhými” (Jandourek, 2001: 74).

6 Kulturu definujeme jako “souhrn životních forem, hodnotových představ a životních podmínek obyvatel 
na časově a prostorově omezeném úseku” (Jandourek, 2001: 136). Kultura odkazuje ke specifickým 
zvykům/mravům, perspektivám a obecným principům, jimiž se mají příslušníci určité kultury řídit. 
(Kymlicka, 1995: 18).

7  Národ definujeme jako společenství lidí, řídící se/podrobující se stejným zákonům a institucím, 
sdílejícím společnou kulturu, dějiny a přesně vymezený prostor/území, s nímž se identifikují a sdílejí 
vědomí vzájemné sounáležitosti. (Smith, 1991: 14).

8  Sociální exkluzí rozumíme proces, “odsouvání určitých osob a kolektivit na okraj společnosti 
(marginalizace) či mimo ni (exkluze)” (Mareš,  Sirovátka, 2008: 272). Tento proces “zbavuje jedince práv, 
ale i povinností, jež jsou spojena s jeho členstvím ve společnosti” (Mareš, Sirovátka, 2008: 273). Sociální 
exkluze souvisí především s nerovností ve společnosti.  Ta vychází ze sociální stratifikace společnosti, ale 
může být také založena na genederových, etnických,  kulturních či náboženských odlišnostech. (Mareš, 
Sirovátka, 2008: 273).

9  Prostorovou segregací rozumíme „oddělení nebo proces oddělování určitých skupin obyvatelstva od 
zbytku společnosti do různých oblastí na základě socioekonomických, etnických a kulturních 
charakteristik“  (Temelová, J.  - Sýkora, L.: Segregace: definice, příčiny, důsledky, řešení, 
dostupné z: http://everest.natur.cuni.cz/akce/segregace/publikace/Temelova_Sykora.pdf, cit. 17.11. 
2010). Extrémní formu prostorové segregace představují ghetta, pro něž je typická vysoká míra 
kriminality, chudoba, nezaměstnanost a nekvalitní bydlení.

http://everest.natur.cuni.cz/akce/segregace/publikace/Temelova_Sykora.pdf
http://everest.natur.cuni.cz/akce/segregace/publikace/Temelova_Sykora.pdf


 Většina imigrantů se značně odlišovala od společnosti, do níž přicházeli. 

Rozdíly  najdeme v  charakteru  společností (agrární – venkovské vs. industriální 

– městské) a jejich tradicích, náboženství, politických a společenských 

institucích. Samozřejmě problematická byla/je neznalost jazyka. (Castles, 

Miller, 1998: 10).

 Národní státy  se obávají,  a  často oprávněně, že nedostatečná integrace 

přistěhovaleckých komunit může ohrozit  sociální kohezi, která je “podmínkou 

stability  politického systému  a  bezpečnosti” (Bayer, Sedláčková, Šafr,  2008: 

248). “Sociální koheze je výsledkem působení sil založených na sdílení cíle a na 

existenci normativní a  hodnotové jednoty  skupiny  či společnosti” (Bayer, 

Sedláčková, Šafr, 2008: 254). Integrace by  v  souvislosti s udržením sociální 

soudržnosti měla přispívat k podnícení a udržení dobrých vztahů  mezi 

příslušníky  etnicko-kulturních skupin a národní většinou, ale zároveň  by  měla 

zachovat respekt k jejich skupinovým odlišnostem.

 Integrace je dlouhodobý,  oboustranný  proces, probíhající jak ve vztahu  

většinová společnost – imigrant,  tak ve vztahu migrant – většinová společnost. 

Obousměrnost vztahu je vázána na ochotu společnosti imigranta přijmout 

a vyvinout určité úsilí na podporu jeho integrace a zároveň  je nutná snaha 

imigranta stát se součástí dané společnosti a  přijmout její základní hodnoty 10 

a normy 11.

12

10 “Hodnota je vědomá nebo nevědomá představa o tom, co je žádoucí. Je měřítkem pro rozhodování a 
jednání” (Jandourek, 2001: 97).

11 Norma představuje “závažný požadavek týkající se nějakého chování” nebo “podobnost, kterou je 
možno pozorovat v chování většího množství lidí” (Jandourek, 2001: 171).



2.1.1 Roviny integrace

 V rámci procesu integrace můžeme rozlišit několik rovin. Pavel Barša  

ve své knize Politická teorie multikulturalismu uvádí tři roviny  integrace – 

kulturní, sociálně-ekonomickou a občansko-politickou. Zahraniční autoři 

(Ireland, 2004: 16; Vermeulen, 1997: 8) mluví o integraci strukturální a  socio-

kulturní (popřípadě politicko-kulturní), přičemž termínem  strukturální 

integrace míní její politicko-ekonomickou dimenzi. Ač  neexistuje všeobecná 

terminologická shoda ohledně rozlišení rovin integrace, můžeme říci, že 

při bližším pohledu na jednotlivá dělení,  pracují autoři se shodnými kategoriemi 

– tj. kulturní (socio-kulturní), ekonomickou (socio-ekonomickou) a politickou. 

 Ekonomická (socio-ekonomická) rovina integrace sleduje postavení 

imigrantů  z hlediska  jejich socioekonomického statusu a sociální mobility. 

Ideálně by  mělo docházet k rovnoměrnému “rozmístění etnicko-kulturních 

skupin v  základních sociálních pozicích společnosti”  (Barša, 2003: 235). 

Etnicko-kulturní původ jedince by  tedy  neměl určovat jeho socio-ekonomické 

postavení, které by mělo být pouze výsledkem osobního úsilí a schopností. 

 Občansko-politická  rovina integrace se týká míry  participace imigrantů  na  

výkonu státní moci, potažmo státní správy, a na zapojení do občanské 

společnosti a veřejného života. Integraci imigrantů  v  této rovině značně 

ovlivňuje přísnost podmínek pro zisk státního občanství. 

 Poslední rovinou  integrace je integrace kulturní, v  rámci níž se objevují tři 

různé přístupy  - asimilace, tavicí tyglík a  kulturní pluralismus 

(multikulturalismus). (Barša, 2003: 231). Rozdíl mezi nimi spočívá v  tom, 

do jaké míry uznávají a ochraňují etnicko-kulturní identitu menšin.

 Asimilace předpokládá, že se imigranti vzdají svých jazykových, kulturních  

a sociálních odlišností a  přijmou kulturu většinové společnosti. Naproti tomu 

kulturní pluralismus po přistěhovalcích nevyžaduje, aby  se své etnicko-kulturní 

13



identity  vzdaly,  ta je do jisté míry  chápána pozitivně,  ale je vyžadována integrace 

do socio-ekonomické a  občansko-politické sféry  společnosti. Přistěhovalci 

by měli přijmout hodnoty  liberální demokratické společnosti a asimilovat  se 

do občanského národa. Poslední přístup, tavicí tyglík, přichází s představou, 

že proces integrace je obousměrný, a národní identita a kultura není statická, 

nýbrž se neustále formuje a obohacuje o nové prvky. Po nově příchozích je 

vyžadováno splynutí s celkem, na druhou stranu tento celek (či kultura) přijímá 

jisté etnicko-kulturní prvky od přistěhovalců.

 Jednotlivé roviny  integrace spolu vzájemně souvisí,  a proto pokud budeme 

chtít, aby  integrace přistěhovalců do přijímací společnosti byla úspěšná, je nutné 

řešit celý  proces integrace komplexně.  To znamená zajistit integraci ve všech 

jejích rovinách.

 Obecně lze říci,  že úspěšnost  integrace závisí na tom, jak jsou  legislativně 

ukotvena práva a  povinnosti imigrantů, zda je zajištěna  rovnost práv 

a příležitostí, a  zda v  daném  státě fungují účinná, soudně vymahatelná 

antidiskriminační opatření. 

 Z mého pohledu  se mi jeví jako nejdůležitější odstranění diskrimace na  

trhu práce a  vytvoření podmínek pro ekonomickou soběstačnost imigrantů. 

Zapojení do socio-ekonomické sféry  je nutně spojeno se zvládnutím  jazyka 

a osvojením si základních  hodnot a norem  dané společnosti.  Zde můžeme vidět, 

jak jsou jednotlivé roviny  integrace provázané. Bez socio-kulturní integrace není 

možné dosáhnout integrace socio-ekonomické a současně i občansko-politické.
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2.2 Integrační politiky

 Integrační politiky  jsou konkrétní opatření,  jež mají podpořit celý  proces 

začlenění přistěhovalců  s cílem  zajistit “podmínky  sociální a politické 

soudržnosti společnosti”  (Baršová, Barša, 2005: 11). Každý  multikulturní stát 

si vytvořil a vytváří mechanismy, jak se vyrovnat s koexistencí rozdílných 

etnicko-kulturních skupin. Integrační politiky  mají proto mnoho podob, 

ale můžeme mezi nimi najít i řadu shodných znaků.

 V teoretické rovině rozlišujeme tři různé modely  integrace, jež určují, jak 

daný  stát přistupuje k imigrantům  a jejich etnicko-kulturním  odlišnostem, 

zda je toleruje či nikoli,  od čehož se odvíjí způsob jejich  začlenění do většinové 

společnosti. 

 Integrační přístupy  se zformovaly  v  západní Evropě,  konkrétně ve Velké 

Británii,  Francii a Spolkové republice Německo, po II. světové válce. Jednotlivé 

modely  představují ideální kategorie, protože v  praxi vždy  docházelo k určitým 

odchylkám  a v  čisté formě je prakticky  nenajdeme. Zároveň je nutné zdůraznit, 

že tyto tři modely  integrace se nevyskytovaly  pouze ve výše uvedených zemích, 

přesto se v literatuře Velká  Británie, Francie a Německo uvádí jako 

nejvýznamnější z představitelů jednotlivých integračním přístupů.

 Proč ale došlo k prvotní formulaci integračních  politik v  Evropě? Odpověď 

na tuto otázku nalezneme ve způsobu  vzniku národů  a pojetí národní identity 12. 

Způsob utváření národa/národního státu je dvojí – rozlišujeme buď národy 

tzv. Nového světa (národy  přistěhovalců  – osadníků) nebo národy  tzv. Starého 

světa (národy  starousedlíků). První byly  budovány  na základě přistěhovalectví 

a osídlování území těmi, jež původně patřily  k jiným národům. Naproti tomu 

15

12  Národní identita je kolektivním cítěním, založeným na přesvětčení o přináležitosti k danému národu. 
Kolektivní cítění vychází ze společného sdílení většiny znaků či atributů,  činící národ odlišitelný od 
ostatních (národů). (Guibernau, 2007: 11).



druhý  typ, byl tvořen lidmi žijícími na daném  území po staletí. (Baršová, Barša, 

2005: 31).

 Národy  Nového světa byly  daleko otevřenější k přistěhovalectví a více 

méně ho po většinu svého vývoje podporovaly. Naproti tomu západoevropské 

státy, tedy  národy  starousedlíků,  nebyly  na imigraci v takové míře,  jaká nastala 

po druhé světové válce, připraveny. Tyto státy  nebyly  zvyklé na multietnické 

soužití, tak jako tomu bylo v  USA, Kanadě či Austrálii, a obávaly  se fragmentace 

jednoty národa. 

 Jednota  ve smyslu politické a etnické homogenity,  definované společným 

jazykem, kulturou, tradicemi a historií, byla základem národního státu. 

Představa jednoty  byla však pouhou, leč mocnou fikcí, konstruovanou vládnoucí 

elitou. Etnická diverzita  představovala hrozbu této zkonstruované ideji národní 

jednoty pro většinu národů Starého světa. (Castles, Miller, 1998: 15).

 Ve Spojených státech amerických potřeba přijmout integrační politiky  

na celostátní/federální úrovni nikdy  nevznikla, neboť  integrace přistěhovalců 

vždy  probíhala bez větších problémů  a pokud se nějaké vyskytly, řešily  je 

jednotlivé státy  skrze vlastní opatření. Termín užívaný  v  souvislosti s integrací 

přistěhovalců  ve Spojených státech je “amerikanizace”, čímž je myšleno osvojení 

si anglického jazyka, a přijetí hodnot  amerického občanského národa – svobody, 

demokracie a rovných příležitostí. (Joppke, Morawska, 2002: 7).

 V následující kapitole se pokusím popsat dvě hlavní migrační vlny  (Castles, 

Miller, 1998: 67-103), které proběhly  v  Evropě po II.  světové válce. Domnívám 

se, že jejich stručné představení nám umožní pochopit, jaká situace v  západní 

Evropě panovala v  tomto, po imigrační stránce bezprecedentním  období, a proč 

jednotlivé státy  byly  nuceny  přistoupit k přijetí integračních  politik. V kapitole 

bude popsán charakter migrace,  její proměny  a nejvýznamnější znaky. Nebudou 

opomenuty  ani postoje jednotlivých států  k přistěhovalectví a jejich vývoj 

v průběhu sledovaného období.
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_______________________________________________________

2.2.1 Migrační fáze v Evropě po II. 
světové válce
  

 První migrační období datujeme od roku 1945 do počátku  70. let. V tomto 

období dominuje pracovní migrace, a to z hospodářsky  méně rozvinutých oblastí 

do rychle expandujících ekonomik západoevropských států, Severní Ameriky 

a Austrálie. Motivem k migraci byly  ekonomické potřeby  a stále  vzrůstající 

poptávka po nekvalifikované pracovní síle. Migrace probíhala jak v  rámci 

Evropy, tj. z ekonomické periferie do centra,  tak z bývalých či  stávajících kolonií 

evropských zemí. Zároveň pokračovala migrace z Evropy, později převážně 

z Asie a Latinské Ameriky do Severní Ameriky a Austrálie.

 Pro první (poválečné) migrační období je charakteristická  postupně 

rostoucí diverzita zemí původu, z nichž migranti do přistěhovaleckých zemí 

přicházeli a s tím  související přibývání kulturních odlišností mezi migranty 

a občany  těchto zemí. V případě evropských států byl vůči migrantům 

uplatňován dvojí metr, což spočívalo v  odlišování pracovních migrantů  z kolonií 

a “hostujících dělníků” z ostatních zemí. Zde je třeba zmínit, že mluvíme 

o zemích, jež v minulosti patřily  mezi koloniální velmoci, tj. Velká Británie, 

Francie a Nizozemí.  V těchto zemích požívali migranti z kolonií určitého 

preferenčního postavení ve srovnání s “hostujícími dělníky”  z jiných států. 

Na rozdíl od nich disponovali právem legálního vstupu a pobytu na jejich území, 

navíc u nich neexistoval předpoklad, že se po čase vrátí zpět do svých 

mateřských zemí, ale bylo jim umožněno trvalé usazení.  (Castles,  Miller,  1998: 

77).  Postupem  času a s přílivem vysokého počtu přistěhovalců však byl i tento 

otevřený  přístup k přistěhovalectví, včetně přistěhovalectví z bývalých kolonií 

omezen.
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 Jiná situace panovala v  zemích, které si vazby  na kolonie nevytvořily. 

V tomto případě se jednalo o Spolkovou  republiku  Německo či Švýcarsko. 

Ekonomiky  obou zemí byly  závislé na zahraniční pracovní síle, ale obecně 

se předpokládalo, že k trvalému usazení pracovníků nedojde. 

 Od poloviny  70. let datujeme druhou migrační „fázi“, neboť díky  

hospodářské krizi doš lo k celkové proměně migračních vzorců , 

charakteristických pro „fázi“  první.  V první řadě došlo k poklesu pracovní 

migrace do západoevropských zemí, zatímco migrace do tradičních 

přistěhovaleckých zemí,  tj. Severní Ameriky  a  Austrálie,  byť  s rozdíly  v původu 

migrantů, pokračovala nadále. 

 Pokles pracovní migrace souvisel s hospodářskou krizí vyvolanou  

dlouhodobým propadem dolaru a ropnými cenovými šoky  v roce 1973, kdy  se 

většina států  v návaznosti na ekonomickou recesi snažila o omezení 

přistěhovalectví a o podporu dobrovolných návratů zahraničních pracovníků 

do zemí původu. I přes veškeré snahy  vlád,  k masovému odchodu „hostujícíh 

dělníků“  nedošlo, naopak řada z nich se rozhodla ve vyspělých 

západoevropských  zemích zůstat natrvalo. Navíc se v této době začaly  ve větším 

měřítku objevovat i jiné druhy  přistěhovalectví, z nichž dominovalo přistěhování 

na základě sjednocování rodin, které představovalo jedinou úředně povolenou 

možnost vstupu a pobytu na území vyspělých západních států.

 Další z charakteristických znaků  druhého období je nárůst počtu  

uprchlíků13  a žadatelů  o mezinárodní ochranu (azyl). Nejčastěji se jednalo 

o uprchlíky  z Afghánistánu, Libanonu, z Afriky  (Zair, Uganda, Namibie), Asie 

(Vietnam, Laos, Kambodža) a Latinské Ameriky  (Chile, Argentina). Hlavními 

důvody  pro odchod ze zemí původu byly  občanské a etnické konflikty, jež 

s sebou přinesla dekolonizace, slabost vlád, neschopných zajistit  fungování států 

18

13 Podle Úmluvy o právním postavení uprchlíků z roku 1951, je podle článku 1 uprchlík “osoba, která se 
nachází mimo svou vlast a má oprávněné obavy před pronásledováním z důvodů rasových, náboženských 
nebo národnostních nebo z důvodů příslušnosti k určitým společenským vrstvám nebo i zastávání 
určitých politických názorů, je neschopna přijmout, nebo vzhledem ke shora uvedeným obavám, odmítá 
ochranu své vlasti; totéž platí pro osobu bez státní příslušnosti nacházející se mimo zemi svého 
dosavadního pobytu následkem shora zmíněných událostí,  a která vzhledem ke shora uvedeným obavám 
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a s tím  spojené ekonomické problémy, nezaměstnanost, špatné sociální 

podmínky  a taktéž nedemokratické formy  vlád v  daných zemích. (Castles, 

Miller, 1998: 87).

 Pád Berlínské zdi, rozpad Sovětského svazu a následná politická  

transformace zemí střední a východní Evropy, odstartovala rozsáhlou vlnu 

migrace ve směru  Východ - Západ. Během roku 1989 opustilo bývalé země 

sovětského bloku téměř 1, 2  milionu lidí. Jednalo se zejména o etnické Němce, 

Řeky  a sovětské Židy. (Castles,  Miller, 1998: 12). Díky  nastavení kontrolních 

mechanismů  a postupné stabilizaci poměrů během  let 1991/2  ve východní 

a střední Evropě se pohyb osob v tomto směru  stabilizoval.  Výraznější nárůst 

migrační toků,  zejména co se týče počtu uprchlíků  a žadatelů  o azyl, 

zaznamenaly  západoevropské státy  v souvisloti s regionálními konflikty  na 

Balkáně (chorvatsko-srbské války, válka v  Bosně a Kosovu) a Kavkaze. 

Do Evropy  směřovali zejména uprchlíci z Čečenska. Po roce 1989 pokračuje 

migrace z Afriky, často v důsledku občanských válek a etnických konfliktů. 

 V tomto druhém období pozorujeme i důležité změny  v rámci jednotlivých  

přistěhovaleckých komunit, v nichž dochází k určitému sebeuvědomění.  Již 

v 80. letech se ve většině západoevropských zemí stávají imigranti a jejich 

potomci viditelnými sociálními skupinami, na  jejichž existenci musejí brát dané 

společnosti zřetel, zejména co se týče jejich integrace. 

_______________________________________________________

2.2.2 Modely integrace

 V západní Evropě se zformovaly  tři různé přístupy  k integraci 

přistěhovalců  – asimilace, etnicko-exklusivistický  a multikulturní přístup. 

Následující řádky  budou  věnovány  popisu jejich základních znaků 

a charakteristik, přičemž se budu snažit poukázat na rozdíly mezi nimi. 
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 Asimilace se jako přístup k integraci přistěhovalců uplatnila ve Francii. 

Ač patří mezi národy  starousedlíků, což by  mohlo naznačovat uzavřenost režimu 

vůči přistěhovalectví, není tomu tak. Francie se k imigraci stavěla  poměrně 

inklusivně. Příčiny  lze spatřovat v  její koloniální minulosti a  potřebě levné 

pracovní síly  zejména v  poválečném  období hospodářského růstu. Na rozdíl 

od západního Německa existoval ve Francii předpoklad, že se zde imigranti 

trvale usadí, a proto na ně bylo nahlíženo jako na budoucí francouzské občany.

 Z pohledu jednotlivých rovin integrace, jak byly  popsány  v  první kapitole, 

můžeme konstatovat,  že díky  otevřenosti Francie vůči naturalizaci imigrantů 

byla otevřena cesta k jejich integraci na  úrovni občansko-politické. Naturalizací 

rozumíme „nabývání občanství udělením  na žádost, kdy  osoba  nabývá občanství 

přímo od státu.“14

 Co se týče kulturní roviny  integrace, byl po přistěhovalcích požadován 

vysoký  stupeň  asimilace do dominantních  kulturních vzorců  a jakékoli kulturně-

skupinové odlišnosti nebyly  veřejně uznávány  ani tolerovány. (Koopmans, 

Statham, 2003: 19).  Obecně se předpokládalo, že druhá generace přistěhovalců 

bude díky  asimilaci “nerozeznatelná” od “původních”  občanů, a  že bude požívat 

stejná práva  a  nést  stejné povinnosti jako oni. (Castles, Hansen, Schierup, 2006: 

42).

 Tradice asimilacionismu je ve Francii historicky  zakořeněná. 

Asimilacionismus se zde nevztahoval pouze k integračním politikám, jejichž 

podoba byla jen logickou návazností na  přístup Francie ke svým bývalým 

koloniím  i specifickým regionálním  kulturám  (například Korsika).  Tento přístup 

je charakteristický  důrazem na centralismus, uniformitu a jednotu. 

Idea jednotného národa nemohla  připustit  existenci kulturně-skupinových 

odlišností, což byl důvod pro přijetí asimilacionismu i ve vztahu 

k přistěhovalcům. (Koopmans, Statham, 2003: 25).
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 Ve Spolkové republice Německo (SRN) byl uplatněn tzv. etnicko-

exklusivistický  model „hostujících  dělníků“.  Země dosáhla v poválečném vývoji 

značného hospodářského růstu, ale na rozdíl od Francie či Velké Británie 

neměla  vytvořeny  žádné trvalé vazby  na  své bývalé kolonie a  nemohla tak využít 

pracovní síly  z těchto oblastí. Proto zhruba v  polovině 50.  let přistoupila 

k politice najímání zahraniční pracovní síly. 

 Pro tento model je charakteristické pojetí pracovní migrace jako dočasné 

záležitosti, která po snížení poptávky  na trhu práce ustane a migranti se vrátí 

zpět do svých domovských zemí.  Proto nedošlo v Německu k vytvoření žádných 

integračních politik. Vláda naopak nepřímo usilovala  o to,  aby  imigranti své 

kulturní odlišnosti udržovali,  což zvyšovalo předpoklad jejich návratu do zemí 

původu.

 Důvody, jež vedly  k přijetí etnicko-exklusivistického modelu vychází 

ze sebepojetí německého národa a kritéria  příslušnosti k němu. Tímto kritériem 

byla pokrevní příbuznost, což zásadně ztěžovalo přistěhovalcům  získat státní 

občanství a s tím spojená občanská a politická práva.

 Posledním  z ideálních  modelů integrace je multikulturalismus. V Evropě 

se prosadil ve Velké Británii a následně ve Švédsku a Nizozemsku. Vzhledem 

k tomu, že tématem  této práce je srovnání multikulturních  přístupů v  Kanadě 

a Nizozemsku, dovoluji si věnovat multikulturalismu samostatnou kapitolu.

_______________________________________________________

2.3 Multikulturalismus

 Tato kapitola se pokusí vymezit významové pole termínu  

multikulturalismus, přičemž se na základě stanoveného cíle celé práce bude 

sousředit na multikulturalismus coby  jeden z modelů  integrace. Zaměří se tedy 
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na jeho aplikovanou/praktickou  dimenzi. Abychom však dokázali pochopit  celý 

koncept tohoto myšlenkového proudu, je důležité zmínit i jeho normativní 

a deskriptivní dimenzi. Lze totiž konstatovat, že než se multikulturalismus stal 

modelem  integrace přistěhovalců  v některých západních státech, byl určitou 

společenskou realitou/situací, ale i vědeckou teorií, “politickým  cílem, vizí 

či ideálem” (Hirt, 2005: 9)

 A v  tom tkví problematičnost tohoto termínu, protože vždy  může 

odkazovat k jiným souvislostem. Proto cílem této kapitoly  není 

multikulturalismus definovat, neboť se domnívám, že pro potřeby  této práce 

bude dostačující představení jeho jednotlivých dimenzí, jež nám  odpoví 

na otázku, co pojem  multikulturalismus jako takový  může znamenat, z čeho 

vychází a o co usiluje.

 V první části této kapitoly  zmíním  historické a společenské pozadí vzniku  

multikulturalismu ve Spojených státech amerických jako teoretické reflexe 

nejrůznějších sociálních  hnutí a nově se formujících subkultur, jež požadovaly 

politické uznání svébytnosti.  Celá debata nad požadavky  a právy  jednotlivých 

kultur  a skupin/komunit zasáhla  jak deskriptivní, tak normativní dimenzi 

multikulturalismu. 

 V případě deskriptivní dimenze popisujeme společenskou realitu  a optikou  

multikulturalismu pak hovoříme o koexistenci odlišných kultur, etnik či identit, 

díky  čemuž vzniká multikulturní společnost, tedy  určitá sociální realita. 

Ve Spojených státech  právě taková  situace nastala a  normativní dimenze 

multikulturalismu se ji snažila teoreticky  postihnout a ospravedlnit. Z jakých 

pozic se tak dělo, budeme zkoumat ve druhé části této kapitoly.

 Následně se podíváme do západní Evropy, kde došlo k etablování 

multikulturalismu v  odlišných konotacích než tomu bylo ve Spojených státech. 

Multikulturalismus se zde stal modelem, na základě kterého mělo být 

přistupováno k integraci přistěhovalců,  jejichž počet v poválečném  období 

neustále rostl a západoevropské státy byly nuceny tento fakt řešit. 
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 Mimo Evropu a USA se multikulturalismus prosadil také v Austrálii 

a Kanadě. Opět  se však objevuje v  naprosto odlišných souvislostech, než tomu 

bylo v  západoevropských zemích a Spojených státech. V  Kanadě byl 

multikulturalismus spojen s ospravedlněním  nároků  a  práv  frankofonní 

menšiny  a  s bojem  za větší politickou autonomii. Současně byl na základě 

multikulturního přístupu vyřešen vztah  k původním obyvatelům 

a multikulturalita byla oslavována jako výjimečná součást národní identity.

_______________________________________________________

2.3.1 Historické a ideové kořeny 
multikulturalismu

 Multikulturalismus se dostává  do širšího povědomí od 2.  poloviny  60. let 

20. století ve Spojených státech  amerických, a to v  kontextu  vzniku  nových 

sociálních hnutí. Pod tímto pojmem si představme “skupinu aktérů, kteří sdílejí 

kolektivní identitu, společně jednají v  souladu a usilují o sociální změnu 

praktikami (veřejného?) protestu 15.” Tato nová hnutí reprezentovala 

jak etnické, tak nejrůznější ne-etnické, subkulturní skupiny  a komunity, jako 

například feministky, sexuální menšiny, zdravotně hendikepované 

či environmentalisty. 

 Jaká je ale souvislost  mezi multikulturalismem  a vznikem  těchto hnutí? 

Předně je nutné říci, proč nová sociální hnutí vlastně vznikla a o co usilovala. 

Cílem těchto hnutí bylo ve velké většině uznání skupinových charakteristik, 

jejich respektování a zajištění skupinové rovnoprávnosti a autonomie. 

 Co je důležité, tato hnutí s sebou přinášela nové životní styly  a hodnotové 

postoje, čímž nutně narušovala ideu jednotnosti národní (americké) kultury  – 
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identity. Ta byla, i přes proklamovanou univerzalitu, vyznávajíce pouze ideály 

rovnosti a svobody, postavena na kulturním  imperialismu bílých  anglicky 

mluvících protestantů16. Ti, co nezapadali do této “kategorie”, museli často čelit 

kulturnímu, politickému či sociálně-ekonomickému  vyloučení. A proti takto 

nastavenému vnímání a “kulturní nadvládě anglosasů” se snažil 

multikulturalismus bojovat. (Barša, 2005: 25).

 V této rovině, tj. rovině idejí, hovoříme o normativní (popřípadě 

normativně-etické) dimenzi multikulturalismu. Navázáním na myšlenky 

kulturního pluralismu, ospravedlňoval pluralitu  skupinových  identit  a právo 

na jejich skutečnou rovnost. 

 Multikulturalismus se snažil odkrýt  falešnost proklamované univerzality  

americké národní identity. Ona univerzalita se opírala o neutralitu ve vztahu 

ke skupinovým  rysům jednotlivců,  které měly  být podle idejí liberálního 

univerzalismu vykázány do soukromí. (Baršová, Barša: 2005: 43).

 Falešnost univerzalismu spočívá  podle zastánců  multikulturního přístupu  

v  tom, že rovnosti a neutrality  není možné dosáhnout, a to vzhledem  k tomu, 

že v každém  liberálním státě nutně dochází k symbolické i ekonomické diferenci 

občanů  a vylučování těch, kteří nezapadají do dominantních  kulturních vzorců. 

Ty  jsou utvářeny  těmi, jež se nejvíce podílejí na ekonomické a politické moci 

daného státu. (Barša, 2003: 17).

 Východiskem  z této situace ale nemá být odmítnutí univerzálních  

liberálně-demokratických hodnot,  nýbrž jejich důslednější uplatňování, aby

(kulturně-)skupinová  identita nebyla důvodem  marginalizace. Pro dosažení 

tohoto cíle je podle multikulturalistů  nutné kulturní, sociálně-ekonomické 

a politické zohlednění – veřejné uznání doposud vyloučených skupin, aby  mohlo 

dojít k jejich integraci do občanského celku. (Barša, 2003: 18). 
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 Multikulturalismus se svou kritikou liberálního univerzalismu snažil 

bojovat proti diskriminaci a zajistit rovné příležitosti pro všechny  skupiny, ať již 

definované na základě etnicity, barvy  kůže, náboženství, pohlaví, sexuální 

orientace či jiných, z pohledu většiny možná abnormálně se jevících vlastností. 

_______________________________________________________

2.3.2 Multikulturalismus liberální 
a komunitaristický

 Kritika liberálního univerzalismu z pozice multikulturalismu probíhala  

dvoj ím  způsobem - l iberálním a  komunitarist ickým. Liberální 

multikulturalismus postavil do popředí svého zájmu  jedince, jehož příslušnost 

k určité skupině/menšině byla druhořadou charakteristikou. Hlavní ideou byla 

univerzální rovnost jednotlivců  a odmítnutí jakékoli diskriminace v  rámci 

politických či socio-ekonomických struktur.  Liberální multikulturalismus 

striktně odmítal existenci univerzální kultury, tak jak by  mohla být  diktována 

národní většinou, neboť univerzalita nemůže být dána homogenizací, ale naopak 

diverzitou  a vnitří diferencí. Cílem  je tedy  “integrace jednotlivců  i s jejich 

zvláštními rysy do širšího celku občanského národa” (Baršová, Barša, 2005: 46). 

 Komunitaristický  multikulturalismus naopak klade důraz na skupinu/

komunitu a pluralitu  skupinových kultur  a identit. Každý  jedinec je primárně 

členem  komunity,  skrze kterou může dosáhnout  emancipace, a zároveň jejímž 

prostřednictvím  patří k občanskému národu. Ten by  měl být  ideálně tvořen 

vzájemně rovnými a do sebe uzavřenými komunitami. (Barša, Baršová, 45), 

přičemž integrace jedinců  do většinové společnosti musí nutně probíhat skrze 

komunitu/skupinu s níž se identifikují.

_______________________________________________________
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2.3.3 Multikulturalismus – model 
integrace

 Oba proudy, jež v  rámci multikulturního přístupu  vznikly, měly  významný  

dopad na formulaci integračních politik,  které představují třetí - praktickou 

(aplikovanou) dimenzi multikulturalismu. Ta se ale nerozvíjela  ve Spojených 

státech, nýbrž v  západní Evropě. Ideály  multikulturalismu zde byly  prakticky 

aplikovány  výhradně ve vztahu k přistěhovalcům a jejich integraci do většinové 

společnosti.  Multikulturalismus byl tedy  zúžen na jeden z možných modelů 

začlenění imigrantů, což představuje zásadní rozdíl oproti Spojeným  státům, 

kde byl, spíše než s integrací, spojen s ospravedlněním  skupinové plurality 

jakožto znaku skutečné univerzality americké identity.

 Jak již bylo zmíněno výše, v  západní Evropě představoval 

multikulturalismus jednu z možných odpovědí, jak reagovat na příchod stále 

rostoucího počtu neevropských etnických skupin  a  jak se vyrovnat s nově 

vznikající situací multikulturního soužití. Multikulturní (integrační) politiky 

byly oficiálně přijaty ve Velké Británii, Švédsku a Nizozemsku.

 Multikulturní model integrace se ve Velké Británii vytvořil stejně tak jako 

asimilacionismus ve Francii na pozadí přístupu k bývalým koloniím. 

Velká Británie ovládala většinu svých kolonií skrze systém nepřímé správy, 

přičemž řada z nich požívala značné autonomie. Britské impérium  bylo chápáno 

jako “politické těleso,  v  němž pod společnou střechou koexistují různé etnické 

a regionální kultury”  (Barša, Baršová, 2005: 118). Tyto kultury  však nebyly 

považovány  za rovné s “kulturou  anglickou”, která zaujímala  v  tomto modelu 

hierarchického pluralismu, který  fungoval ve Velké Británii do šedesátých let, 

privilegované postavení.

 Přístup k imigraci byl ve Velké Británii v  poválečném období liberální, 

ale můžeme v  něm  spíše spatřovat snahu udržet vazby  na svá dřívější  dominia. 
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Občané zemí, jež byly  britskými koloniemi či členy  Commonwealthu, získali 

v roce 1948 na základě přijetí zákona British Nationality  Act17 možnost legálně 

vstoupit a pobývat na území Velké Británie.  Navíc jim byla přiznána veškerá 

sociální, ekonomická i politická práva. (Castles, Hansen, Schierup, 2006: 26).

 Model nerovného pluralismu byl v  polovině 60. let nahrazen liberálním 

multikulturalismem, který  podle tehdejšího labouristického ministra vnitra 

Roye Jenkinsona neměl představovat “narovnávací” proces asimilace 

do anglické kultury, ale naopak rovné příležitosti vyjádřit jedinečnost a  zajistit 

prostředí kulturní různosti a tolerance k ní. (Geddes, 2003: 44).  

 Tento model integrace umožnil etnickým minoritám dodržovat řadu svých  

původních zvyků  a  ponechat si svou  kulturní identitu, ač zde platila jistá 

omezení daná britskými sociálními a politickými institucemi (jako například 

zákaz polygamie či nucených sňatků). 

 Ve srovnání s francouzskou asimilační politikou, představuje multikulturní 

přístup jasný  protipól. Nejzásadnější rozdíl spočívá ve veřejném  uznání 

a toleranci imigrantů  jako příslušníků  určitých minorit, které jsou odlišné 

od většinové populace. Multikulturalismus hlásí nutnost garantovat rovnost 

práv  ve všech sférách společnosti bez toho, aniž by  se příslušníci těchto minorit 

museli vzdát svých odlišností. (Castles, Hansen, Schierup, 2006: 44).
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17  Ač tento zákon formálně zaručoval rovnost práv, v praxi docházelo ke snaze přílivu „barevných“ 
imigrantů zabránit.  Británie upřednostňovala, aby na její území vstupovali především přistěhovalci 
evropského původu – tj. „bílí“ imigranti – kolonisté. (Barša, Baršová, 2005: 111).



2.4 Shrnutí

 Jednotlivé integrační modely  prošly  viditelným vývojem v závislosti 

na tom, jak byla integrace přistěhovaleckých komunit pod jejich  „vedením“ 

úspěšná. Asi nejvýraznější posun můžeme najít u Spolkové republiky  Německo, 

kde se s integrací imigrantů  vůbec nepočítalo, ale v reakci na jejich setrvání 

v zemi byla  vláda počátkem  90. let nucena přijmout opatření na začlenění 

početných přistěhovaleckých komunit. 

 Francie se od asimilacionistického přístupu  příliš neodchýlila.  Pouze 

v 80. letech je patrný  jistý  odklon směrem k multikulturalismu, ale poté došlo 

opět k navrácení do „starých kolejí“. Dokladem  silné tradice asimilacionismu 

ve Francii je přijetí zákona zakazujícího nošení náboženských  symbolů  žáky 

na školách v roce 2004.

 Patrný  je vývoj i u  multikulturních integračních  politik. Zpočátku velmi 

liberální přístup ve vztahu k přistěhovalcům a uchování jejich skupinové 

identity  byl postupně nahrazen větším  důrazem  na jejich občansko-politickou 

integraci.

 Západoevropské státy  se nejdříve většinou  přikláněly  ke komunitaristické 

variantě multikulturalismu a snažily   se o inkorporaci přistěhovalců  skrze 

etnicko-kulturní skupiny. Kultura a skupinová identita přistěhovalců hrála 

důležitější  roli nežli jejich individuální potřeby,  zájmy  a preference,  a prioritně 

se tato identita měla chránit a podporovat. 

 Tento přístup však ke kýžené integraci nevedl a západoevropské státy, 

které multikulturalismus přijaly, se začaly  potýkat se stále větší sociální exkluzí 

přistěhovaleckých komunit, jež byla doprovázena  prostorovou segregací 

a vytvářením ghett. Proto došlo k přehodnocení celého konceptu 

multikulturalismu a státy  se částečně přiklonily  k asimilacionistickému 
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konceptu, nikoliv  však k nutnosti kulturní asimilace, nýbrž asimilace v  rovině 

občansko-politické. 

 “Multikulturalismus je nyní sociálním faktem, realitou, ale ne již cílem 

veřejných politik” (Joppke, Morawska, 2002: 15).
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3.0
Nizozemské 
království
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3.1 Úvod

 Tato kapitola pojednává o vývoji integračních politik v Nizozemsku  

v období od 80. let do současnosti.  Samotný  vývoj je charakteristický  značnou 

diskontinuitou. Každá dekáda  přinesla nový  přístup k integraci a jiné cílové 

skupiny. Nizozemsko bylo po etnické stránce relativně homogenní, 

ale s poválečným  přílivem imigrantů  z bývalých kolonií a hostujících dělníků 

se tato homogenita  narušila  a Nizozemsko se stalo multietnickou 

a multikulturní zemí.  V současné době se počet  imigrantů  pohybuje kolem 

3,36 mil.  z celkového počtu  obyvatel 16,5 mil., z toho téměř  dva miliony  

přistěhovalců pocházejí z neevropských zemí. (Statistics Netherlands, 2010: 12).

 Nizozemsko si po dlouhou dobu nechtělo skutečnost, že je zemí imigrace, 

přiznat. Důvodem byl fakt, ze se deklarovalo jako přelidněné. První integrační 

politiky  byly  přijaty  až počátkem   80. let. Vzhledem  k tomu, že dosavadní 

zkušenosti s imigrační a integrační politikou byly  nulové, jednalo se v jistém 

smyslu o bezprecedentní případ, který  vedl k sociálnímu experimentu 

s multikulturalismem.

 Ideály  multikulturalismu byly  vtěleny  do tzv. politiky  etnických minorit. 

Tato politika  však nevedla k očekávaným výsledkům a byla opakovaně 

kritizována za to, že vedla k segeraci a nikoli integraci imigrantů do společnosti. 

To byl také důvod,  proč nizozemská vláda  začala počátkem 90. let ustupovat 

od multikulturalismu a přiklonila se k prosazování občanské integrace. 

Současná podoba integračních politik inklinuje téměř k asimilaci.  Co ale bylo 

příčinou tohoto obratu a proč v Nizozemsku  multikulturalismus jako přístup 

k integraci selhal? Na tyto otázky  se budu v následující části snažit nalézt 

odpověď.

 Celá kapitola  je rozdělena do tří hlavních částí. První část se zabývá  

stručným  popisem migračních vln a jejich charakteru, tzn. z jakých zemí 
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imigranti nejčastěji přicházeli a proč.  Zde je patrná návaznost na koloniální 

minulost Nizozemska. Stejně tak jako v  ostatních západoevropských  státech, 

chyběla v Nizozemsku  v poválečném  období pracovní síla,  což vedlo k najímání 

zahraničních dělníků. Druhá část kapitoly  je věnována jednotlivým fázím 

integrační politiky, přičemž je kladen důraz na  jejich vývoj v čase a změny 

prioritních oblastí,  potažmo příčiny, jež k nim vedly.  V závěru jsou zhodnocena 

dosavadní integrační opatření. V souladu  s cílem celé diplomové práce je důraz 

kladen na příčiny selhání multikulturalismu v Nizozemsku.

_______________________________________________________

3.2 Historický vývoj imigrace

 Přistěhovalectví provází Nizozemsko již po několik století.  Atmósféra  

náboženské tolerance a hospodářské prosperity  (Nizozemsko patřilo po téměř 

čtyři století k nejbohatším zemím tehdejšího světa) byly  hlavní faktory, lákající 

imigranty  usadit  se právě zde. Nejrozsáhlejší vlnu imigrace zaznamenalo 

Nizozemsko v období tzv. Zlatého věku, které datujeme od roku 1585 do roku 

1670. Poté samozřejmě migrace pokračovala, ale v menším  rozsahu.  Počátkem 

18. století se z Nizozemska stala  země emigrace.  Významnější nárůst počtu 

imigrantů  přišel až po II. světové válce a  od 60. let můžeme o Nizozemsku opět 

hovořit  jako o zemi imigrace. Celkový  charakter a vývoj migrace 

se v Nizozemsku nikterak nelišil od situace v západoevropských  státech a 

můžeme zde najít  řadu shodných znaků. Stejně tak jako Velká Británie či 

Francie, i Nizozemsko získalo řadu kolonií,  jež se v poválečném  období staly 

zdrojem  migrace.  Neméně významným byl příliv  pracovní síly  z oblasti 

Středomoří, zejména Turecka a Maroka.

 V poválečném  období lze v zásadě rozlišit  tři typy  migračních toků  

proudících  do Nizozemského království – migrace z bývalých kolonií 

a tehdejších  zámořských zemí, pracovní migrace a migrace uprchlíků  a žadatelů 
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o azyl. V následujích  třech podkapilách  se budu věnovat jejich stručnému 

popisu.

_______________________________________________________

3.2.1 Migrace z bývalých kolonií 
a zámořských území

 První výraznější migrační vlna proběhla po dekolonizaci Nizozemské 

východní Indie (dnešní Indonésie) a Nové Guineji v  roce 1949. Jednalo se 

ve většině případů  o repatrianty  (navrátilci), kteří byli buď nizozemskými 

občany  nebo potomky  nizozemských kolonistů  se smíšenou nizozemsko-

indonéskou krví - odtud také jejich označení Indische Nederlanders nebo Indo-

Dutch. Ti si po vyhlášení nezávislosti (1949) mohli vybrat, zda  požádají 

o nizozemské či indonéské občanství. Odhaduje se, že první možnost, tedy  trvalé 

usazení v Nizozemsku, zvolilo v letech 1946 – 1962 na 300 000 repatriantů. 

Všeobecně se dá říci, že byli vzdělaní, a ač většina z nich v Nizozemsku nikdy 

nebyla, i přesto si na něj vytvořila  silné pouto, což velmi zlehčovalo jejich 

integraci do společnosti. (Penninx, Vermeulen, 2000: 5).

 V souvislosti s politickým vývojem po dekolonizaci Indonésie přišlo z této 

oblasti do Nizozemska téměř  12 500 Molučanů18. Jejich pobyt byl 

jak nizozemskou vládou, tak samotnými Molučany  chápán jako dočasný. 
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18  Jednalo se o bývalé vojáky Královské nizozemsko-indické armády (KNIL), kteří za druhé světové 
války stáli na straně Nizozemska a bojovali proti Japoncům. Ti podporovali indonéského revolucionáře 
Ahmeda Sukarna a jeho boj za nezávislost Indonésie. Indonéská republika získala nezávislost 
po dlouhých bojích s Nizozemci až v roce 1949. KNIL byla rozpuštěna a molučtí vojáci měli dvě 
možnosti – stát se součástí indonéské armády nebo se nechat demobilizovat. První možnost byla pro 
vojáky riskantní, neboť ještě před nedávnem proti Sukarnovým vojákům bojovali.  Molučané se rozhodli 
pro demobilizaci na ostrově Ambon, kde byla separatisty vyhlášena nezávislá Republika Jižních Moluk. 
Proti demobilizaci dobře vycvičených moluckých vojáků,  sympatizujících s odtržením Republiky Jižních 
Moluk od Indonésie na Ambonu protestovala indonéská vláda. Ambon byl poté dobyt indonéskou 
armádou a Nizozemci rozhodli o demobilizaci molucných vojáků na Jávě. Toto rozhodnutí zrušil soud 
s odůvodněním, že není možné ponechat „naše“  vojáky na nepřátelském území, a proto došlo k jejich 
přesunu do Nizozemska, kde byli demobilizováni. (Van der Horst, 2002: 489).



Obecně se předpokládalo, že nejpozději do šesti měsíců  se Molučané vrátí zpět. 

Hned po příjezdu byli umístěni do táborů, které byly  situovány  do řídce 

obydlených oblastí bez možnosti získat zde zaměstnání. Molučané tak byli plně 

odkázáni na pomoc státu. Oddělení Molučanů  od zbytku společnosti a jejich 

izolace nebyla tím  správným řešením  pro budoucí integraci. Toto řešení však 

odpovídalo původnímu předpokladu, že se Molučané vrátí zpět,  a  proto vláda 

nepovažovala za důležité zahájit jakékoli integrační programy. Molučané se však 

díky  nepříznivému vývoji v Indonésii nikdy  nevrátili a zůstali v Nizozemsku 

natrvalo. (Smeets, Veenman, 2000: 38).

 Molučané představují nesourodý  indonéský  „národ“, složený  až ze sta  

nejrůznějších etnik, mezi nimiž panují rozdíly  náboženské a dané oblastí 

původu. Ti, co přišli do Nizozemska,  pocházeli nejčastěji z oblasti středních 

Moluk (Ambon a okolní ostrovy) a byli protestantského vyznání. Menší část 

moluckých  vojáků  vyznávala islámskou a katolickou  víru. (Smeets, Veenman, 

2000: 41).

 Kromě Indonésie mělo Nizozemsko menší kolonie v oblasti Karibského 

moře, konkrétně Nizozemské Antily 19 a Surinam. Na rozdíl od Indonésie, 

nezískaly  tyto kolonie nezávislost bezprostředně po druhé světové válce, 

ale staly  se součástí Nizozemského království.  Obyvatelé těchto území se tímto 

stali plnoprávnými nizozemskými občany  s možností volného vstupu a pobytu 

na území Nizozemska. 

 Emigrace z Nizozemských Antil probíhala ve dvou odlišných  vlnách. První 

byla charakteristická pro období počátku 19. století do 60. let, 

kdy do Nizozemska přicházeli studovat  tzv. bursalen, děti bílých kolonistů. 

Bursalen se díky  perfektní znalosti nizozemštiny  a obeznámenosti 
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19 Nizozemské Antily byly obsazeny v 17. století, v roce 1886 se staly nizozemskou korunní kolonií, jež 
byla od roku 1948 označována za Nizozemské Antily. Jedná se o šest ostrovů - Saba,  Sint Eustatius, Sint 
Maarten, Aruba,  Bonaire a Curaçao, bez politické jednoty. Nizozemské Antily byly od roku 1954 
autonomní zemí v rámci Nizozemského království. V roce 1986 se odtrhl ostrov Aruba a stal se tak další 
z nizozemských zemí. 10.10. 2010 přestaly formálně Nizozemské Antily existovat.  Nizozemské 
království se nově skládá z Nizozemska, Aruby, Curaçaa a Sint Maartenu. Zbývající tři ostrovy (Saba, 
Sint Eustatius, Bonaire) si v referendu odhlasovaly, že se stanou integrovanou součástí Nizozemského 
království. (Nizozemské Antily přestaly existovat, dostupné z: http://www.lidovky.cz/nizozemske-antily-
prestaly-existovat-dyi-/ln_zahranici.asp?c=A101011_112156_ln_zahranici_mtr – dne 2.12. 2010)



s nizozemskou kulturou  rychle integrovali. S druhou vlnou, jež datujeme od 

roku 1964, začala do Nizozemska proudit  nekvalifikovaná pracovní síla.  Vrcholu 

dosáhla  emigrace z Antil kolem roku 1985 v souvislosti s tamními 

ekonomickými problémy  (uzavření ropných rafinerií).  Počet Antilanů  vzrostl 

z 34 000 (v  roce 1984) na více než 90 000 (v  roce 1992). (van Hulst, 2000: 100). 

V současné době se počet imigrantů z Nizozemských  Antil a Aruby 

v Nizozemsku pohybuje kolem 138 000. (Statistics Netherlands, 2010: 12).

 Druhou zdrojovou  oblast imigrace představoval Surinam. Surinamská  

společnost je značně heterogenní, což je důsledek koloniální minulosti. Největší 

skupinu tvoří kreolové20. V souvislosti s potřebou pracovní síly  přišli 

do Surinamu z dřívější Britské Indie hindustánští migranti. Další velkou 

surinamskou skupinu představují Javánci. Ti pocházeli z Nizozemské východní 

Indie. Co se týče migrace Surinamců do Nizozemska, probíhala podle stejných 

vzorců  jako u Antilanů. Zhruba od 19. století přijížděla  studovat do Nizozemska 

tehdejší koloniální elita, nejčastěji kreolové.  V 70. letech došlo k dramatické 

změně v charakteru migrace a  do Nizozemska přicházeli v důsledku 

nepříznivého ekonomického vývoje příslušníci nižších socio-ekonomických tříd. 

(Niekerk, 2000: 65-66).

 Migrace ze Surinamu dosáhla vrcholu v polovině 70. let.  Souvislost 

v vyhlášením  nezávislosti (1975) je více než patrná.  Do té doby  měli Surinamci 

nizozemské státní občanství a tedy  i možnost volného pohybu v rámci 

Nizozemského království. Po vyhlášení samostatnosti následovalo přechodné 

pětileté období a od roku 1980 jsou pro vstup na území Nizozemska vyžadována 

platná víza. I přes tato opatření migrace ze Surinamu neustala, 

ač již nedosahovala takového rozsahu jako před vyhlášením nezávislosti. 

(Niekerk, 2000: 67).  V současné době tvoří Surinamci třetí největší 

přistěhovaleckou skupinu, čítající podle údajů  statistického úřadu 342 000 

imigrantů. (Statistics Netherlands, 2010: 12). (viz příloha č. 1)

_______________________________________________________
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2.2.2 Pracovní migrace

 Druhým  významným zdrojem  přistěhovalců se stala zhruba od poloviny  

50. let pracovní migrace. Nizozemsko se stejně jako ostatní západoevropské 

státy  potýkalo v poválečném  období s nedostatkem  nekvalifikované pracovní 

síly. Pracovní migranti přicházeli do Nizozemska z oblasti Středomoří. Náborové 

dohody  byly  postupně podepsány  s Itálií (1960), Španělskem  (1961), 

Portugalskem  (1963), Tureckem  (1964), Řeckem  (1966), Marokem  (1969) 

a tehdejší Jugoslávií (1970). (Bruquetas-Callejo, Garcés-Mascareñas, Penninx, 

Scholten, 2007: 5).

 Ekonomická krize v  70. letech vedla k dramatickému  snížení poptávky  po 

nekvalifikované pracovní síle a  západoevropské státy  včetně Nizozemska 

se snažily  pracovní migraci úplně zastavit.  Důsledkem krize byla vysoká míra 

nezaměstnanosti,  zejména mezi přistěhovalci. Ani v následujících letech, 

kdy krize pomalu  ustala,  se situace nelepšila.  Příčinou byla změna struktury 

národního hospodářství, ke které vláda přistoupila s cílem zmírnit dopady 

ekonomické krize. Restrukturalizace proběhla během 80. let a vedla k rozvoji 

terciární sféry, což v konečném důsledku  znamenalo další snížení poptávky 

po nekvalifikované pracovní síle a  hledání pracovníků  pro sektor  služeb, 

kde bylo pro zahraniční dělníky, pracující v průmyslovém  odvětví těžké se 

uplatnit, neboť  tyto pozice většinou vyžadovaly  komunikační dovednosti a  s tím 

spojenou znalost nizozemštiny. (Vermeulen, Penninx, 2000: 11).

 Krize způsobená ropnými šoky  a následná  restrukturalizace měla největší 

dopad právě na hostující dělníky  s nízkým stupněm vzdělání. Emigrace 

z jihoevropských států po roce 1973 de facto téměř  ustala. Dokonce se objevila 

návratová migrace hostujících  dělníků  zpět do zemí původu (zejména Řecko, 

Portugalsko, Španělsko a Jugoslávie). Tři první jmenované země se v  70. letech 

staly ze zemí emigrace zeměmi imigrace. 
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 Pracovní migrace z Turecka a Maroka probíhala podle odlišných vzorců  

než migrace z jižní Evropy. Především  dosáhla svého vrcholu  o několik let 

později (až v roce 1980), tedy  v době,  kdy  migrace z jihoevropských  zemí téměř 

ustala. Po roce 1980 je také patrná migrace na základě sjednocování rodin. 

Ta již v případě přistěhovalců  z jihoevropských zemí byla dokončena před 

ekonomickou krizí.  V souvislosti s Tureckou a Marockou komunitou se objevuje 

nový  trend, a  to migrace za účelem  sňatku. (Böcker, 2000: 154-155; Nelissen, 

Buijs, 2000: 179-181). V současné době i přes snahy  nizozemské vlády  o re-

emigraci Turků a Maročanů, tvoří nejpočetnější přistěhovalecké komunity 

v Nizozemsku. Počet Maročanů  se odhaduje na 349 000. Turci svým počtem 

384 000 představují největší etnickou menšinu. (Statistics Netherlands, 2010: 

12). (viz příloha č. 1).

_______________________________________________________

3.2.3 Migrace uprchlíků 
a žadatelů o azyl

 Poslední z migračních toků  směřujících  do Nizozemska představují 

žadatelé o azyl. Tento trend se objevil v sedmdesátých letech, kdy  zde zažádalo 

o azyl na několik tisíc tureckých křesťanů (Syřané, Arméni) a Kurdů,  a pokračuje 

do současnosti. Nizozemsko se zařadilo na druhé místo (hned po Švýcarsku) 

žebříčku s nejvyšším  počtem žadatelů  o azyl na počet obyvatel. Země, ze kterých 

žadatelé přicházejí se různí, nejčasteji se jedná o Somálce, Iráčany, Íránce, 

Vietnamce, Turky  a uprchlíky  z Afghánistánu. (Vermeulen, Penninx, 2000: 8). 

Mezi lety  1985-1994  požádalo v Nizozemsku o azyl 227 000 lidí. (Doormernik, 

Penninx, van Amersfoort: 1997: 30). (viz příloha č. 3).

_______________________________________________________
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3.3 Integrační politiky v 
Nizozemsku

„Netherlands was not – and should not be – an immigration country“ 

(Bruquetas-Callejo, Garcés-Mascareñas, Penninx, Scholten, 2007: 4)

 Nizozemsko se po značnou část poválečné historie nepovažovalo za cílovou  

zemi imigrace. Důvodem  pro tento předpoklad byla  skutečnost, že emigrace 

převažovala nad imigrací. To se ale v roce 1967  změnilo,  přesto Nizozemsko 

nebylo ochotné si tuto novou skutečnost přiznat. Veškeří stávající i nově 

příchozí migranti byli považováni buď za repatrianty  nebo za dočasné hostující 

pracovníky,  kteří se po čase vrátí zpět do svých zemí. Tento předpoklad byl 

podporovánni ze strany  nizozemské vlády. Dočasnost pobytu byla sama o sobě 

nutná, neboť  Nizozemsko se proklamovalo jako přelidněná země. (Penninx, 

2005: 1). Zároveň  tento předpoklad umožňuje pochopit,  proč ze strany  vlády 

nedošlo během  60. a  70. let k přijetí žádných opatření regulujích imigraci, 

ani podporujících  integraci přistěhovalců. Tento přístup byl praktikován také 

v západním  Německu (viz předchozí kapitola), kde stejně jako v Nizozemsku 

bylo pracovní přistěhovalectví považováno za dočasný  jev,  a proto nebylo nutné 

usilovat o jakoukoli integraci přistěhovalců do většinové společnosti.

 V Nizozemsku se před přijetím  celostátní koncepce přístupu  

k přistěhovalcům  objevily  nejrůznější ad hoc opatření, vycházející „zezdola“, 

tzv. bottom-up.  Fungoval zde subsystém veřejných,  polostátních a neziskových 

organizací, které pomáhaly  přistěhovalcům s řešením otázky  bydlení a dalších 

sociálních potřeb.21  Z pohledu  státu byla  takto vytvořená struktura  často 

jediným  prostředkem, jak uniknout přijetí závazných integračních rozhodnutí, 
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organizace a nadace, finančně podporované státem. S příchodem většího počtu nekřesťanských imigrantů 
ztratily tyto organizace svůj náboženský charakter a přeorientovaly se na pomoc pro všechny bez rozdílu. 
(Ireland, 2004: 118).



která by  mohla vyvolat  nepokoje ve společnosti.  (Ireland, 2004: 118). Do celého 

procesu  pomoci byly  zapojeny  také obce a města, potýkající se se zvýšenou 

koncentrací imigrantů na svém území. Mnohé obce převzaly  iniciativu při 

zajišťování bydlení, vzdělání,  zdravotní péče atd. a vytvářely  tlak na vyšší 

rozhodovací orgány,  aby  uznaly  nutnost  těchto opatření a zároveň na ně 

poskytovaly finanční prostředky.

 V roce 1970 bylo Ministerstvem  kultury  a  sociální péče přijato rozhodnutí 

o rozšíření poskytování sociálních služeb pro „zranitelné skupiny“, kam byli 

zařazeni hostující dělníci, žadatelé o azyl, imigranti ze Surinamu, Nizozemských 

Antil, Molučané a tzv. woonwagenbewoners,  tj. lidé žijící v karavanech (caravan 

dwellers). Vzhledem  k tomu, že Nizozemsko se v této době těšilo reputaci 

prototypu sociálního státu  (státu  blahobytu),  nemůžeme se divit, že vláda 

rozhodla o poskytování sociálních dávek, podpoře v nezaměstnanosti, příspěvků 

na bydlení atd. určitým skupinám  s cílem  zajistit sociální spravedlnost. 

(Bruquetas-Callejo, Garcés-Mascareñas, Penninx, Scholten, 2007: 13).

 I přes všechna tato opatření stále převažoval předpoklad,  že se imigranti 

v Nizozemsku trvale neusadí. Dokladem může být přijetí programu Mother 

Tongue and Culture Programme v roce 1974, jenž na základních školách  zaváděl 

výuku mateřského jazyka pro děti imigrantů s cílem  udržet jejich kulturní 

identitu. To jim  po návratu do země původu mělo usnadnit reitegraci do tamní 

společnosti. 

Nizozemsko však klamalo samo sebe. V 70.  letech již bylo více než zřejmé, že se 

imigranti zpět nevrátí, a jejich  stále se zvyšující počet spolu s absencí celostátní 

integrační koncepce vedl k určitým tenzím mezi imigranty  a národní většinou. 

Země, která byla  přesvědčena, že rasismus a diskriminace je záležitostí jiných, 

se s projevy nenávisti vůči jinakosti začala také potýkat. 

V 70. letech se dokonce objevila série teroristických  činů22, zorganizovaných 

skupinou mladých  Molučanů. Skupinou, jejíž pobyt  byl od příjezdu  v roce 1951 
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22 Skupina unesla dva vlaky. V roce 1970 obsadili dům indonéského velvyslance. O pět let později došlo 
k unesení pracovníků Indonéského konzulátu a jejich držení jako rukojmích.



chápán jako dočasný,  a tato dočasnost  trvala  již 25 let. Ač Molučané tvrdili, 

že tímto protestují proti vývoji v Indonésii, ve skutečnosti byla  motivem 

neschopnost  vyrovnat  se s nejistotou dočasnosti jejich pobytu  v Nizozemsku 

a také chybějící perspektiva integrace. (Entzinger, 2003: 62).

Tyto akce vyvolaly  značné obavy  v nizozemské společnosti. Vyvstala  nutnost 

situaci řešit,  aby  již k podobným  činům nedocházelo. Volání po změně 

v přístupu k přistěhovalectví a integraci se paradoxně ozývalo ze strany 

veřejnosti, médií, komunálních politiků, akademické sféry a státních úředníků. 

Katalyzátorem  změny  byla zpráva s názvem Etnické minority,  kterou vydala 

Vědecká rada  pro vládní politiku  (Wetenschappelijke Raad Voor Het 

Regeringsbeleid - WRR) v roce 1979. Jednalo se o rozsáhlou  analýzu, zahrnující 

vývoj a  charakter migrace, zhodnocení postavení jednotlivých etnicko-

kulturních menšich, míru jejich socio-ekonomického, kulturního a občansko-

politického začlenění  i doporučení pro vládu, jak by  měla  při integraci 

postupovat, aby dosáhla co nejlepších výsledků.

Rada na základě výzkumu konstatovala,  že Nizozemsko vykazuje známky 

multietnické a multirasové společnosti.23 Předpoklad, že se imigranti navrátí 

po několika letech do zemí původu,  se ukázal být  naprosto lichý. Dokladem  této 

skutečnosti byla podle WRR  zvyšující se délka  jejich pobytu  na území 

Nizozemska a strmý  nárůst  přistěhovalectví v souvislosti se sjednocováním 

rodin. (WRR, 1979: 11).

Zpráva poukazovala na  nízký  socio-ekonomický  status některých  etnicko-

kulturních menšin a za hlavní příčiny  určila nedostatečné vzdělání. Rodiče 

s nízkým  stupněm vzdělání dostatečně nemotivovali své potomky  a ani jim 

nemohli s případnými problémy  ve škole pomoci, což bylo často příčinou 

nedokončení studia. Děti se tak ocitly  stejně jako jejich  rodiče v začarovaném 

kruhu. Nedostatečné vzdělání bylo příčinou špatně placené práce a často 
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23 V roce 1978/9 se v Nizozemsku nacházelo 387 000 imigrantů, z čehož více než 200 000 pocházelo ze 
středomořských států (jednalo se o hostující dělníky a jejich rodiny), 130 000 ze Surinamu, 25 000 z Antil 
a 32 000 z Moluk. Kromě těchto čtyř nejpočetnějších přistěhovaleckých skupin se v Nizozemsku 
vyskytovalo dalších téměř 200 000 přistěhovalců různých národností. (WRR, 1979: 9).



i nezaměstnanosti, chudoby, závislosti na sociálních dávkách, nekvalitního 

bydlení a  často i zvýšené koncentraci patologických jevů  mezi imigranty. (WRR, 

1979: 12).

Neméně závažný  byl i problém  izolovanosti etnicko-kulturních skupin, které 

měly  tendenci žít  pospolu, například v určitých  městských čtvrtích. V rámci 

skupin fungovala vzájemná solidarita. Izolovaný  způsob života umožnil skupině 

udržovat  svou kulturní identitu a  vyznávat  své hodnoty  a zvyky  a držet se tak 

stranou většinové společnosti. Podle WRR by  mohla špatná socio-ekonomická 

situace vést k ještě větší meziskupinové solidaritě a následně by  se hněv  mohl 

obrátit proti celé společnosti jako celku.  To by  ve svém důsledku mohlo vést 

ke konfliktům jak ze strany  minorit, tak ze strany  většinové společnosti, a proto 

by  se vláda měla soustředit především  na odstranění sociálních nerovností 

a zajištění rovnoprávného postavení etnicko-kulturních  menšin ve společnosti. 

(WRR, 1979: 13).

_______________________________________________________

3.3.1 Minderhedennota: Politika 
etnických minorit (1983)

 Na základě doporučení vědecké rady  vznikla počátkem  80. let tzv. politika  

etnických minorit,  která byla  schválena parlamentem  v roce 1983 v dokumentu 

Minderhedennota. Přijetí dokumentu stvrzovalo to, co již bylo dlouho zřejmé, 

že se v důsledku imigrace Nizozemsko stalo multietnickou  společností, přesto 

se stále nepovažovalo za zemi imigrace. (Scholten, 2010: 8).

 Přijatý  vládní dokument označil imigranty  nálepkou etnické minority. 

Imigranti byli vnímáni skrze kategorii členství či příslušnosti (rasové, 

národnostní, etnické) k určité specifické skupině/menšině. Příslušnost k etnické 

minoritě představovala rozhodující definiční znak, společenskou 
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charakteristiku, dominující nad všemi ostatními. Při začleňování imigrantů  byl 

kladen důraz na skupinu, nikoli na jedince samotného, a předně nešlo 

o integraci těchto skupin, ale o jejich emancipaci v rámci společnosti při 

zachování jejich kulturní identity. (Entzinger, 2003: 63; Entzinger, 2006: 125). 

 Nálepkou  etnické minority  však nebyly  označeni všichni imigranti, 

ale pouze ti, ke kterým vláda cítila zvláštní odpovědnost. Mezi etnické menšiny 

byli zařazeni hostující dělníci z oblasti Středomoří (Turci, Maročané, Tunisané) 

a jižní Evropy, imigranti ze Surinamu, Nizozemských  Antil, včetně Aruby  a  dále 

Molučané a osoby  s uznaným  statutem uprchlíka. Toto určení nezahrnovalo 

například poměrně početnou skupinu imigrantů  z Číny  a Pákistánu. Etnické 

minority  byly  definované jako etnické skupiny  s nízkým  socioekonomickým 

statutem, jenž byl se skupinou spjat  po několik generací. Kombinace etnicko-

kulturní odlišnosti a nízkého socioekonomického postavení zvyšovala u  těchto 

skupin riziko marginalizace24. Obecně lze říci, že hlavním cílem  politiky 

etnických minorit  byl boj proti znevýhodnění a  diskriminaci a zajištění rovné 

participace zejména v oblasti bydlení, vzdělání a zaměstnání. (Kruyt, Niessen, 

1997: 44-45).

 Jak bylo uvedeno v první teoretické kapitole této práce,  integrace 

přistěhovalců  má několik rovin.  I přesto,  že záměrem politiky  etnických  minorit 

nebyla integrace přistěhovalců,  ale jejich emancipace, můžeme zde rozlišit 

tři základní roviny, které zasahovala, tj.  kulturní, socioekonomickou a občansko-

politickou. (Penninx, 2005: 2-5; Vermeulen, Penninx, 2000: 22-28). 

Han Entzinger  tyto roviny  nerozlišuje a hovoří o třech  hlavních cílech 

či záměrech  politiky  etnických minorit,  jimiž bylo dosažení emancipace v rámci 

multikulturní společnosti, rovnosti před zákonem  a zajištění rovných 

příležitostí. (Entzinger, 2003: 63). Tyto základní cíle určovaly  obecný  rámec 

pro přístup k imigrantům  a tedy  i podobě konkrétních opatření,  která byla 

přijata pro jejich dosažení.

_______________________________________________________
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okraji, do méně významného postavení” (Jandourek, 2007: 149).



3.3.1.1 Emancipace 
v multikulturní společnosti

 Jak již bylo zmíněno, požadavek emancipace byl alfou a omegou politiky  

etnických minorit. Tento požadavek můžeme spojit zejména se sociokulturní 

rovinou integrace, vzhledem k tomu, že skrze něj mělo být  dosaženo uchování 

kulturní identity a dosažení rovnosti v oblasti kultury a náboženského vyznání.

 Prvek emancipace není nizozemské společnosti cizí a vychází 

ze specifického charakteru  sociální segmentace, tzv.  verzuiling.  Tento termín 

označuje proces rozštěpení společnosti na několik segmentů. V Nizozemsku 

došlo k rozštěpení na základě konfesní a  třídní štěpné linie, čímž se zformovaly 

čtyři politicko-sociální skupiny  či segmenty  – katolíci, kalvinisté, socialisté 

a liberálové. Tyto čtyři hlavní náboženské a ideologické skupiny  si vytvářely 

vlastní, paralelně existující instituce a organizace (odborové svazy, občanské 

organizace, sdělovací prostředky,  vzdělávací systém, nemocnice, politické strany 

apod.). Jednotlivé segmenty  byly  vnitřně homogenní a fungovaly  naprosto 

odděleně a  nezávisle na sobě.  Každý  segment přijímal rozhodnutí v rámci svých 

institucí, což umožňovalo jak uchování skupinové identity, tak emancipaci 

příslušníků daných segmentů. (Entzinger, 2006: 125).

 V souvislosti se sekularizací a individualizací došlo k oslabování významu 

těchto tradičních skupinových identit,  přesto institucionální uspořádání, 

reflektující segmentaci společnosti, přetrvalo. Předpoklad,  že uchování si vlastní 

kultury  a identity  spolu s možností zakládat vlastní instituce je prostředkem 

k emancipaci, byl aplikován i v přístupu k přistěhovalcům  a jejich integraci. 

Imigranti se pod nálepkou etnické minority  staly  de facto dalším  segmentem 

nizozemské společnosti a z této pozice jim bylo umožněno skrze štědrou 

finanční podporu  státu zakládat vlastní, paralelní organizace, včetně škol25, 
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a hinduistických základních škol. (Vermeulen, Penninx, 2000: 28).



vydávat vlastní noviny  či vysílat rozhlasové a televizní pořady 26. (Bruquetas-

Callejo, Garcés-Mascareñas, Penninx, Scholten, 2007: 27).

_______________________________________________________

3.3.1.2 Rovnost před zákonem

 Druhý  cíl politiky  etnických minorit, tj. zajištění rovnosti před zákonem, 

byl aplikován do všech rovin „integrace“. Rovnost před zákonem byla 

ospravedlňována z morálně-etických pozic – příslušníci jiných národností 

nemohou být nuceni přijmout  nizozemské státní občanství, a z tohoto podnětu 

nemohou být ani znevýhodněni vzhledem ke skutečnosti, že si občanství země 

původu ponechali.  To v praktické rovině znamenao přijetí řady  opatření,  která 

měla  za  cíl snížit  rozdíly  v právech  a povinnostech mezi občany  a  cizinci legálně 

žijícími v Nizozemsku, tzv. denizens (Entzinger, 2003: 65).

 Z hlediska  občansko-politické roviny  integrace bylo imigrantům, až na  

několik výjimek (armáda a policie), umožněno ucházet se o práci ve státní 

správě.  V souvislosti s dosažením rovnosti byla  v roce 1986  přijata změna 

zákona o občanství s cílem  usnadnit naturalizaci cizinců. Ti, co přišli legálně, 

mohli po pětiletém  pobytu  na území Nizozemska získat povolení k trvalému 

pobytu. Imigranti,  kteří přišli do Nizozemska za účelem  sjednocení rodiny 

získali toto povolení automaticky  po třech letech pobytu. Nová úprava zákona 

o občanství obsahovala více prvků  ius soli a díky  tomu umožnila třetí generaci, 

tj.  dětem  rodičů, kteří se již narodili v Nizozemsku, automatické získání státního 

občanství. (Vermeulen, Penninx, 2000: 22).

 Liberalizace celého procesu naturalizace umožnila dosažení rovnosti 

v oblasti politické participace. Ostatním  cizincům, bez nizozemského státního 
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o devět let později Hindu Broadcasting Service.



občanství,  ale s minimálně pětiletým  legálním  pobytem  na území Nizozemska, 

bylo v roce 1986  uděleno aktivní i pasivní volební právo. To se týkalo pouze 

komunálních voleb a je nutné říci, že imigranti o něj příliš neusilovali. 

(Bruquetas-Callejo, Garcés-Mascareñas, Penninx, Scholten, 2007:16).

 Zapojení imigrantů do občansko-politické roviny  společnosti bylo 

podpořeno také možností zakládat vlastní poradní orgány,  jejichž činnost  byla 

financována státem. Tuto možnost získaly  jen vládou uznané etnické minority. 

Celkem bylo zřízeno osm poradních orgánů,  které měly  právo poskytovat  ať  již 

vládou či jiným státním  orgánem  vyžádané i nevyžádané rady  a stanoviska. 

Poradní orgány 27 pravidelně delegovaly  několik svých členů, kteří projednávali 

určité otázky  týkající se etnických minorit s příslušným ministrem. Díky  tomu 

mohli alespoň  částečně působit a ovlivňovat  podobu následných  opatření 

přijatých vládou. (Vermeulen, Penninx, 2000: 23).

 Dosažení rovnosti v rámci sociokulturní roviny  integrace bylo vysvětleno 

v podkapitole věnované emancipaci, kdy  bylo etnickým minoritám stejně tak 

jako ostatním  segmentům nizozemské společnosti umožněno uchování 

si kulturní identity skrze zakládání paralelních institucí a organizací. 

 Co se týče socio-ekonomické roviny  integrace, mělo být dosaženo rovnosti 

skrze rovnost příležitostí, zejména v oblasti bydlení,  vzdělání a zaměstnání. 

Cizincům  s povolením  k dlouhodobému  pobytu  byl zajištěn stejný  přístup 

k systému sociální péče jako nizozemským  občanům. Imigranti získali přístup 

k sociálním dávkám, dávkám v nezaměstnanosti apod.

_______________________________________________________

3.3.1.3 Rovnost příležitostí
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27 Konzultativní tělesa fungovala také na lokální úrovni. Podle zákona o obcích z roku 1993 byla každá 
obec povinna vytvořit podmínky pro participaci etnických minorit na rozhodování v otázkách, které se 
jich bezprostředně dotýkají. (Vermeulen, Penninx, 2000: 23).



 Poslední z cílů  politiky  etnických minorit bylo dosažení rovnosti 

příležitostí. Tento cíl nejvíce zasahoval socioekonomickou rovinu „integrace“ 

přistěhovalců,  neboť hlavní sféry  zájmu se týkaly  bytové politiky, vzdělání a trhu 

práce a v podstatě reagoval na zprávu WRR, která  varovala před vysokou  mírou 

nezaměstnanosti mezi příslušníky  etnických minorit28. Ta  byla všeobecně 

považována za důsledek restrukturalizace a modernizace průmyslového sektoru 

hospodářství.  Právě zde bylo zaměstnáno nejvíce imigrantů.  Politika etnických 

minorit se proto zaměřila na vzdělávání a rekvalifikaci, aby  byli imigranti 

schopni pracovat i v jiných  sektorech a zvýšil se tak jejich zaměstnanecký 

potenciál. Tímto přístupem mělo dojít ke zlepšení „startovní pozice“ imigrantů 

a zajištění rovnosti příležitostí na trhu práce. (Vermeulen, Penninx, 2000: 24).

 Rovnost  příležitostí byla  podporována také řadou zákonných opatření, 

kam patřily  antidiskriminační normy  a dokonce kvóty 29,  jež stanovovaly, kolik 

imigrantů  je zaměstnavatel povinen zaměstnat. Tento přístup se ale setkal 

s negativním ohlasem ze strany  zaměstnavatelů,  kteří tvrdili, že důvodem  pro 

vysokou míru nezaměstnanoti imigrantů  je jejich nízká či žádná kvalifikace 

a nikoli diskriminace či neochota ze strany  zaměstnavatelů imigranty  na práci 

najímat. (Entzinger, 2003: 69).

 V letech 1986 – 1993 probíhaly  programy  afirmativní akce30, jež byly  

iniciovány  samotnou vládou  s cílem dosažení proporčního zastoupení imigrantů 

ve vlastních  řadách. V důsledku implementace těchto programů  došlo ke zvýšení 
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28 Míra nezaměstnanosti imigrantů se dlouhodobě pohybovala nad průměrem mezi 20-40 %, přičemž 
nejvíce nezaměstnaných bylo mezi imigranty marockého a tureckého původu. (Entzinger, 2003: 68).

29  Podle zákona Wet bevordering evenredige arbeidskansen allochtonen (Enhancement of Equal Labour 
Participation of Allochtones) z roku 1994 byly firmy zaměstnávající 35 a více pracovníků povinny 
zaměstnat imigranty v počtu poměrném jejich zastoupení v regionu, kde se firma nacházela. (Geddes, A.: 
Ethnic Monorities in the Labour Market: Comparative Policy Approaches (Western Europe),  dostupné z: 
http://www.cabinetoffice.gov.uk/media/cabinetoffice/strategy/assets/geddes.pdf - cit. 1.12. 2010)

30 Afirmativní akce nebo také pozitivní diskriminace znamená „politická opatření zvýhodňující v určitých 
oblastech takové sociální skupiny, které byly v minulosti znevýhodněny“  (Jandourek, 2007: 63).  Tento 
koncept předpokládá, že ve společnosti „existují struktury nerovnosti a četné sociální stereotypy,  které je 
možno překonat pouze vytvořením rovnosti příležitostí s historicky privilegovanými 
skupinami“ (Jandourek, 2007: 63-64).

http://www.cabinetoffice.gov.uk/media/cabinetoffice/strategy/assets/geddes.pdf
http://www.cabinetoffice.gov.uk/media/cabinetoffice/strategy/assets/geddes.pdf


počtu vládních úředníků  s přistěhovaleckým  původem. Vysoký  stupeň 

nezaměstnanosti mezi imigranty  byl postupně vyřešen díky  rozvoji nizozemské 

ekonomiky  ve druhé polovině 90.  let31,  kdy  se v určitých hospodářských 

sektorech začal opět objevovat nedostatek pracovní síly. (Penninx, 2005: 3-4).

 Kromě rovnosti příležitostí na trhu práce byla věnována zvýšená pozornost 

vzdělávání. Míra vzdělanosti ovlivňovala budoucí zastoupení imigrantů 

v různých pozicích  na  trhu práce, a proto byl na vzdělávání žáků, pocházejících 

z rodin imigrantů, kladen zvláštní důraz a  bylo na  něj vyčleněno nemalé 

množství finančních  prostředků32. Pro zajištění rovnosti příležitostí ve všech 

oblastech a zejména pak na trhu práce, bylo nezbytné, aby  imigranti dobře 

ovládali nizozemský  jazyk. Za tímto účelem  se stále více prostředků vynakládalo 

na předškolní výchovu a výuku nizozemštiny  pro děti imigrantů. (Vermeulen, 

Penninx, 2000: 26). I přes veškeré snahy  vlády, poměrného zastoupení dětí 

imigrantů  na školách  (zejména sekundárních) dosaženo nebylo. Předčasné 

ukončení studia se u studentů etnických menšin objevovalo dvakrát častěji  než 

u „domorodých“ Nizozemců. (Entzinger, 2003: 68). Obrat k lepšímu se začíná 

projevovat až koncem 90. let,  kdy  se postupně zvyšuje míra vzdělanosti mezi 

imigranty  a  jejich zastoupení na vysokých školách a univerzitách. (Penninx, 

2005: 4).

 Poslední oblastí, na kterou se vládní opatření zaměřila s cílem  dosažení 

rovnosti příležitostí, bylo bydlení.  Etnickým  minoritám byl umožněn rovný 

přístup k sociálnímu bydlení a trhu s nájemními byty, které byly  ve vlastnictví 

obcí nebo bytových družstev. (Vermeulen, Penninx, 2000: 26). Sociální bydlení 

je charakteristické pro welfare státy.  Distribuce bytů  probíhá na základě 

socioekonomických kritérií jako je například výše příjmu, nikoli na základě 

etnické příslušnosti. Tento přístup se ukázal jako poměrně úspěšný, neboť 
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31 V roce 2001 se nezaměstnanost mezi imigranty pohybovala kolem 10 %. (Penninx, 2005: 4).

32 Na jednoho studenta etnické minority vynakládal stát 1,9 násobek částky, kterou přispíval na studenta 
nizozemského původu. (Entzinger, 2003: 69).



nevedl ke koncentraci etnických minorit v určitých městských částech33. 

(Penninx, 2005: 4).

_______________________________________________________

3.3.1.4 Kritika politiky etnickým 
minorit

 Přístup k „integraci“ přistěhovalců  na základě politiky  etnických  minorit 

byl jednoznačně multikulturní. Důvodem pro takové označení je zejména 

umožnění imigrantům  udržet si svoji kulturní identitu a vytvářet  vlastní 

paralelně fungující instituce,  velkoryse financované z veřejných prostředků. 

Nizozemský  přístup k přistěhovalcům byl v době přijetí politiky  etnických 

minorit ovlivněn zejména tradicí segmentace společnosti a existencí státu 

blahobytu. Imigrantům  byl usnadněn přístup k občanským právům a státní 

sociální podpoře. To vše, včetně ochrany  rodného jazyka a kultury, 

bylo vnímáno jako prostředek k jejich integraci do většinové společnosti. 

Otázkou je, zda  tento státem sponzorovaný  multikulturalismus byl skutečně tím 

správným  řešením  integrace přistěhovalců? Vzhledem k vlně kritiky,  která se 

na politiku etnických minorit  snesla ze všech stran a  postupné politizaci tématu 

integrace, můžeme v následujících letech  sledovat značný  posun 

od multikulturalismu směrem  k důrazu na občanskou integraci. Nyní se 

ale podíváme, v čem  politika etnických minorit neuspěla  a proč  byla tak 

kritizována.

 Prvotní impuls ke kritice politiky  etnických minorit  vzešel od WRR v roce 

1989. Ve zprávě s názvem  Allochtonenbeleid rada konstatovala, že nebyl učiněn 

téměř žádný  pokrok ve dvou ze tří klíčových oblastí – vzdělávání 

a zaměstnanost. Dosavadní integrační opatření se podle WRR ukázala jako 
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33  V Nizozemsku díky takto nastavené bytové politice žijí vedle sebe nejrůznější etnické skupiny a 
Nizozemci. Společným znakem je nízký socioekonomický statut a život v městské čtvrti s nízkými nájmy.



nedostatečná.  Nevedla ke zlepšení sociální ani ekonomické situace 

přistěhovalců.  Míra nezaměstnanosti se stále držela v nadprůměrných 

hodnotách 34  a závislost imigrantů  na  sociální podpoře a  dávkách od státu 

se zvyšovala. WRR kritizovala přílišný  důraz na multikulturní aspekt politiky 

etnických minorit a dotování „minoritních“ organizací. (Penninx, 2005: 6).

 Zpráva vedla k rozpoutání řady  veřejných debat, týkajících se dosavadního 

multikulturního přístupu k integraci. První kritika byla  vedena z pozic 

akademických  kruhů a týkala  se výuky  mateřského jazyka dětí imigrantů 

i způsobu, jakým byl vyučován35. Zároveň se ukázalo, že řada dětí narozených 

v Nizozemsku, ovládá lépe nizozemštinu než jazyk,  jenž jim  byl přisouzen jako 

mateřský. To byl důležitý  moment, který  způsobil obrat v dosavadní státní 

podpoře jazykových kurzů mateřštiny  pro děti imigrantů. Kurzy  byly  postaveny 

mimo studijní plány  a byla zdůrazňována jejich  dobrovolnost36, což postupně 

vedlo ke snížení počtu dětí, jež je navštěvovaly. (Entzinger, 2003: 71).

 Rostoucí počet imigrantů  z muslimských  zemí vedl počátkem 90. let 

k debatě nad neslučitelností islámu se západními hodnotami. Tato debata byla 

vedena  převážně v politických, nikoli akademických kruzích a odstartoval 

ji svým projevem  předseda Lidové strany  pro svobodu a  demokracii Frits 

Bolkestein. Vlna  kritiky  měla  značný  vliv  na reformulaci dosavadního přístupu 

k integraci přistěhovalců.
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34 Koncem devadesátých let byla více než jedna třetina všech imigrantů tureckého a marockého původu 
nezaměstnaná. (Entzinger, 2006: 126).

35  Jazykové lekce ve většině případů vedli učitelé najímaní v zemích původu dětí imigrantů. Výuka 
probíhala amatérským způsobem a podle učebnic,  které si vyučující přivezli, což samozřejmě znamenalo, 
že reflektovaly životní styl a převládající kulturní, ideologické a politické názory dané země. (Entzinger, 
2003: 70).

36  Kurzy nikdy nebyly povinné,  přesto je většina dětí etnických menšin navštěvovala, pravděpodobně 
v důsledku silné sociální kontroly fungující v rámci přistěhovaleckých komunit.



3.3.2 Contourennota: Integrační 
politika (1994)

 Integrační politika nabrala nový  směr v roce 1994,  kdy  došlo ke schválení 

dokumentu s názvem  Contourennota integratiebeleid etnische minderheden, 

nahrazující dosavadní Minderhedennota.  Proces začleňování imigrantů 

do společnosti byl nově označován, do té doby  v politických kruzích téměř 

tabuizovaným termínem integrace, a značil proces,  jenž měl vést k plné a rovné 

participaci jednotlivců  a skupin ve společnosti. (Entzinger,  2003: 72). 

Nová politika  snižovala předchozí důraz na multikulturalismus, zatímco 

podtrhovala nutnost integrace imigrantů a jejich vlastní odpovědnost za její 

dosažení. 

 Integrační politika  přehodnocovala dosavadní cílové skupiny. Důraz byl 

přesunut ze skupiny  na jednotlivce a zároveň z etnických minorit na všechny, 

kteří  byli v sociálně znevýhodněné pozici (včetně etnických menšin). 

Obrat v zaměření na jednotlivce byl reflektován i tím, že došlo k nahrazení 

termínu etnická  minorita a pro označení přistěhovalců  se začal užívat  pojem 

(i) migranti nebo allochtonen.

 V sociokulturní rovině integrace zaznamenáváme odlišný  přístup 

ke kulturní identitě imigrantů, jejíž udržení nebylo státem explicitně 

podporováno. Kultura přestala hrát v celém  konceptu integrace dominantní roli. 

Nově bylo ponecháno rozhodnutí na jedinci zda, a popřípadě do jaké míry, 

si svoji kulturní identitu udrží.  Kultura  již nebyla vnímána jako statická veličina, 

která se má zachovat, ale jako dynamická, formující se na základě interakcí 

s jinými kulturami. (Entzinger, 2003: 72).

 Vzhledem k tomu, že dosavadní systém pilířů  neměl téměř  žádný  

integrační potenciál a vedl spíše než k integraci k izolaci, byl jednoznačně 
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odvrhnut. Po imigrantech bylo vyžadováno začlenění do institucí majoritní 

společnosti. Tomuto přístupu se později začalo říkat „sdílené občanství“ 37.

 Socioekonomická dimenze integrace přesunula svůj předmět  zájmu 

na celou  společnost, nikoli pouze na imigranty. Zaměřila se na  integraci všech 

sociálně znevýhodněných či vyloučených skupin  obyvatel,  tedy  i imigrantů. 

V tomto směru se jednalo o přehodnocení klasické sociální politiky  státu, 

do které byly  inkorporovány  prvky  specificky  zaměřené na etnické menšiny. Tím 

došlo ke zpřístupnění veškerých programů,  dříve určených pouze etnickým 

minoritám. Výuka mateřštiny  pro děti imigrantů  byla postupně omezována až 

ze škol vymizela úplně. 

 Příčiny  nedostatečné integrace imigrantů  byly  spatřovány  zejména  

v neznalosti nizozemštiny  a nizozemské společnosti. Některé obce proto již 

od počátku 90. let začaly  vytvářet své vlastní nástroje, které měly  podpořit 

integraci.  Nejčastěji se jednalo o kurzy  občanské integrace, zaměřující se na 

výuku nizozemštiny  a poskytující základní informace o fungování nizozemské 

společnosti a jejích institucí.  Integrační kurzy  byly  na lokální úrovni 

systematicky  rozvíjeny  a v roce 1998 byla tato praxe převedena na celostátní 

úroveň v podobě zákona  o integraci nově příchozích  imigrantů (Wet 

inburgering nieuwkomers). 
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37 Joppke, Ch.: Do Obligatory Civic Integration Courses for Immigrants in Western Europe further 
Integration?, dostupné z: http://www.focus-migration.de/Do_Obligatory_Civic.2562.0.html?&L=1 - cit. 
5.12. 2010

http://www.focus-migration.de/Do_Obligatory_Civic.2562.0.html?&L=1
http://www.focus-migration.de/Do_Obligatory_Civic.2562.0.html?&L=1


3.3.2.1 Zákon o integraci nových 
přistěhovalců (1998)

 Zákon stanovoval povinné integrační kurzy  pro nově příchozí ze zemí 

mimo Evropskou unii.  Dvanáctiměsíční integrační kurz obsahoval 500 hodin 

výuky  nizozemštiny  a 100 hodin občanské výchovy  a přípravy  na trh práce. 

Cílem kurzu mělo být získání dovedností, jež byly  považovány  za nezbytné pro 

dosažení soběstačnosti. Právě schopnost imigrantů  fungovat nezávisle v rámci 

nizozemské společnosti a bez pomoci státních dotací byla hlavní prioritou 

integrační politiky.38 

 Přijetí zákona o integraci nových  přistěhovalců představovalo odvrat 

od multikulturalismu směrem k občanské integraci a „signalizovalo stoupající 

vliv  teze, že nizozemská společnost je v důsledku nezvládnuté integrace 

ohrožena ztrátou  sociální soudržnosti“ (Baršová, Barša, 2005: 172).39 

V nizozemské společnosti se stále častěji  začala projevovat nespokojenost 

se stávající situací40  a obavy  z pokračující imigrace, nedostatečné integrace 
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38 Factsheets Wet inburgering nieuwkomers, dostupné z: http://www.degeschiedenisvaninburgering.nl/
service/serv038.html#Anchor-19765 – cit. 5.12. 2010)

39  Tuto tezi poprvé veřejně publikoval nizozemský historik Paul Scheffer ve svém článku s názvem 
„Multikulturní tragédie“  v roce 2000, kde deklaroval, že integrační politiky totálně selhaly. 
„Multikulturalismus podle Scheffera jednostranně upřednostňoval pól různosti před pólem 
jednoty“  (Baršová, Barša, 2005: 172), což vedlo k rostoucí etnické segregaci a vzniku „podtřídy“, tzv. 
underclass, tvořené příslušníky etnických menšin. Ti se necítili být jakkoli spojeni s nizozemskou 
kulturou ani společností. Neochota a neschopnost této skupiny se integrovat podle Scheffera vážně 
narušovala sociální soudržnost a fungování liberálního demokratického státu. Dosavadní přístup 
respektování kulturní identity přistěhovalců převládl nad obranou idejí a hodnot liberální demokracie. 
(Entzinger, 2003: 78). „Nizozemsko ztratilo smysl pro svou vlastní kulturní a politickou identitu, která by 
sjednocovala příslušníky zvláštních skupin“  (Baršová, Barša, 2005: 172). Scheffer zdůrazňoval potřebu 
sdílené ideologie, jejíž součástí jsou jak hodnoty liberální demokracie tak nizozemská historie. Tento 
postoj můžeme označit za asimilacionistický.

40 Situace imigrantů v oblasti bydlení, vzdělávání a trhu práce se během devadesátých let zlepšovala. Míra 
nezaměstnanosti se snížila, ale stále zůstávala oproti většinové populaci nad průměrem. Obecně panoval 
předpoklad, že tento úspěch není důsledkem integračních politik, ale prosperující nizozemské ekonomiky. 
Míra vzdělanosti mezi imigranty také rostla,  zejména se zvyšoval jejich podíl na vysokoškolské úrovni. I 
přes částečné úspěchy, můžeme v Nizozemsku najít řadu přetrvávajících, ba rostoucích problémů 
s kriminalitou a delikvencí mezi určitými etnickými skupinami a prostorovou segregací. Koncentrace 
etnických menšin v určitých městských čtvrtích často vedla ke snížení mezi-etnických kontaktů na úrovni 
jednotlivců, což samozřejmě k integraci příliš nepřispívalo. Zároveň se zvýšila školní segregace. 
(Entzinger, 2006: 128).

http://www.degeschiedenisvaninburgering.nl/service/serv038.html#
http://www.degeschiedenisvaninburgering.nl/service/serv038.html#
http://www.degeschiedenisvaninburgering.nl/service/serv038.html#
http://www.degeschiedenisvaninburgering.nl/service/serv038.html#


a stoupajícího počtu muslimů.  Veřejnost vnímala daleko citlivěji témata spojená 

s muslimskými imigranty, kteří byli obviňováni z podkopávání hodnot západní 

civilizace, zejména individualismu a sekularismu a základních práv a svobod.

_______________________________________________________

3.3.2.2 Protipřistěhovalecké 
nálady v Nizozemsku po roce 
2000

 Dříve depolitizované téma integrace se stále častěji stávalo součástí 

politických debat  a  našlo si i místo v programenech  politických stran. 

Protipřistěhovalecké nálady  ve společnosti vynesly  na výsluní populistického 

politika Pima Fortuyna, který  se vyslovil pro nulovou imigraci s tím, že 

je Nizozemsko plné41.  Mluvil o hrozbě islámu  pro demokracii a svobodu. 

Tyto názory  nebyly  v nizozemské společnosti nové, Fortuyn ale přidal dva 

elementy,  které zde dosud chyběly  – obviňoval politické elity  z toho, že 

pod rouškou politické korektnosti přispěly  k selhání integrace imigrantů 

a že oběťmi jsou všichni „domorodí“ nizozemští voliči. (Penninx, 2005: 8). 

 Silná protipřistěhovalecká rétorika Pima Fortuyna sklidila svůj první 

úspěch v komunálních volbách v březnu 2002. Několik týdnu poté byl 

kontroverzní politik zavražděn nizozemským  ekologickým  aktivistou. 

Jeho politická strana Lijst Pim Fortuyn získala  ve volbách,  které se konaly 

několik dní po jeho smrti,  17,9 % hlasů a stala se druhou nejsilnější 

v parlamentu. Úspěch Fortuynovy  kandidátky  znamenal obrat v dosavadním 

politickém  diskurzu. Otázkám  integrace byla věnována zvláštní pozornost, 

a to jak ze strany  politiků,  tak veřejnosti. Během  roku 2003 média informovala 
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o sérii násilných činů, spáchaných  imigranty.  Zvýšená mediální pozornost byla 

věnována tématům islámského fundamentalismu a radikálním imánům. 

 V roce 2004  byl islámským fundamentalistou,  Maročanem s dvojím 

občanstvím, zavražděn filmový  režisér  Theo van  Gogh, jenž patřil ke kritikům 

islámu a jeho nedemokratických hodnot. Hněv  muslimů  na sebe přivolal 

natočením  krátkého filmu  s názvem  Submission, ve kterém  napadal vztah 

islámu k ženám a poukazoval na jejich nerovné postavení v muslimských 

společnostech. Vražda van Gogha otřásla nizozemskou společností a  vedla 

k sérii žhářských útoků proti islámským školám  a mešitám. To vše naznačovalo, 

že se jedná o nábožensko-ideologický  konflikt, jehož příčiny  lze spatřovat 

v nedostatečné integraci imigrantů  inklinujících k fundamentální formě islámu. 

(Baršová, Barša, 2005: 174). 

 Vražda byla  v nizozemské společnosti vnímána jako útok na svobodu slova  

a demokracii.  Tím  se vpodstatě potvrdila Bolkesteinova teze o neslučitelnosti 

islámu a západní liberální demokracie. Tato interpretace měla silnou tendenci 

„házet všechny  muslimské imigranty  do jednoho pytle“ a vedla k předsudkům 

ze strany  většinové společnosti vůči islámu  a všem muslimům bez rozdílu. 

Vraždu Pima Fortuyna bychom mohli také interpretovat jako útok na svobodu 

slova a demokracii, a přesto nikdy  nebyla dávána do souvislosti s ekologickým 

hnutím  jako celkem, vztahovala se pouze na jednu specifickou osobu. (Penninx, 

2005: 10).

 V Nizozemsku se objevila ještě jedna interpretace, která dávala vraždu van 

Gogha do souvislosti se selháním dosavadních integračních politik, což ale příliš 

nepotvrzoval fakt, že vrah van Gogha patřil mezi úspěšné studenty  a  podle 

obecných měřířek byl úspěšně integrován do nizozemské společnosti. Problém 

byl v jeho konverzi k radikálnímu islámu, z čehož vyplývá, že integrace jako 

taková neselhala. Z těchto událostí lze vyvodit obecný  závěr – liberální 

demokracie by  měly  věnovat zvýšenou pozornost prevenci a boji s jakoukoli 

formou extremismu a radikalismu, ať již náboženského či politického. (Penninx, 

2005: 10).
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 Vývoj integračních politik po roce 2000, zvláště v souvislosti s vraždou  van 

Gogha, se ubíral směrem  k většímu  důrazu na občanskou integraci imigrantů. 

Politická opozice v otázkách integrace téměř  zmizela a všechny  politické strany 

se v tomto směru posunuly  doprava.  Obecná shoda panovala na povinnosti 

každého nově příchozího absolvovat  kurz a  následně složit integrační zkoušku. 

Politické i veřejné diskuse, týkající se integrace imigrantů, byly  stále častěji 

asociovány  s muslimy  a terorismem. Tento tred ještě více zesiluje 

po teroristických útocích v Madridu (2004) a Londýně (2005). (Nana, 2007: 2).

_______________________________________________________

3.3.3 Integrační politika Nový styl 
(2002)

 Od roku 2002 dochází v Nizozemsku k postupným  změnám v integračních  

politikách, jež nesou  souhrnný  název  Nový  styl. Zásadním impulsem  pro přijetí 

nové vládní strategie pro integraci imigrantů  byla vražda van Gogha a celková 

potřeba posílit sociální soudržnost. Polika Nový  styl se oproti předchozí 

koncepci integrace příliš nelišila a řadu opatření ponechala ve své původní 

podobě. Stále byl kladen důraz na občanství ve smyslu ztotožnění se a na  osobní 

zodpovědnost imigranta za proces integrace. Opatření přijatá  v předchozí 

integrační politice pro prioritní oblasti, tj. vzdělávání,  bydlení a trh práce zůstala 

téměř beze změny. Do popředí celé koncepce se dostala rovina občansko-

politická a kulturní.  Více než kdy  dříve byla integrace imigrantů spojována 

s loajalitou a identifikací s nizozemskými hodnotami a  normami. (Entzinger, 

2006: 134).

 Oproti předchozímu období došlo k propojení integrační a imigrační 

politiky  s cílem  omezit příliv  migrantů  a zároveň  usnadnit proces integrace. 

Opatření byla zacílena zejména na ty, jež přicházeli za účelem  sjednocení 
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rodin42, sňatku 43 a  získání azylu. Byly  zavedeny  poměrně vysoké poplatky  za víza 

a povolení k pobytu a pro nově příchozí bylo udělení povolení k pobytu 

podmíněno úspěšným  vykonáním  zkoušky, jež měla prokázat znalost jazyka 

a nizozemské kultury  a společnosti. To značilo změnu v  pohledu na podmínky 

úspěšné integrace. Dřívější předpoklad, že pro úspěšnou integraci je nutný 

legální status v zemi, byl zamítnut a  obrátil se o 180 stupnů, kdy  je získání 

či prodloučení povolení k pobytu podmíněno integračním potenciálem 

imigranta.44

 Přijatá opatření a celkové zpřísnění podmínek, včetně zavedení 

nejrůznějších poplatků, vedla ke snížení imigrace. Nizozemsko mělo v roce 2004 

poprvé (od roku 1967) záporné migrační saldo45. Restriktivnější imigrační 

politiky  měly  vliv  na integraci, a to v tom smyslu, že imigrace neměla ohrožovat 

schopnost společnosti nově příchozí „vstřebat“. A zároveň integrační politiky 

sloužily  jako důležitý  nástoj restrikce imigrace, například skze povinnost 

úspěšně složit integrační testy. (Bruquetas-Callejo, Garcés-Mascareñas, 

Penninx, Scholten, 2007: 26).

 Integrační politika Nový  styl vnesla  změny  i do zákona o integraci nově 

příchozích, který  byl v roce 2006 modifikován a vstoupil v platnost následující 

rok. Ústředním bodem novely  zákona  se stal termín inburgeren, což volně 

znamená „proces stávání se plnohodnotným  členem  společnosti“ (Dohnalová, 

2009: 3). Oproti předchozímu znění zákona jsou cizinci povini hradit integrační 

kurz v jeho plné výši  a  pouze v případě úspěšného složení závěrečné zkoušky 

mohou získat až 70 % finančních nákladů zpět. Účast na kurzech již není 

povinná, povinné je pouze složení závěrečné zkoušky. Zde je patrný  značný 

posun, neboť je více kladen „důraz na odpovědnost  jednotlivce 
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integračního testu na nizozemském velvyslanectví v zemi původu.

43  Více než polovina tureckých a marockým migrantů druhé generace si hledá partnera ve své zemi 
původu. Tyto svatební zvyklosti jsou jednou z příčin uzvařenosti muslimských komunit.

44  Joppke, Ch.: Do Obligatory Civic Integration Courses for Immigrants in Western Europe further 
Integration?, dostupné z www.focus-migration.de/Do_Obligatory_Civic.2562.0.html?&L=1 – cit. 5.12. 
2010

45 Migrační saldo je dáno rozdílem počtu přistěhovalých a vystěhovalých osob za stejné období a území.



a na výsledek“ (Dohnalová, 2009: 3). Před přijetím  novely  zákona o integraci 

byla stanovena pouze povinnost navštěvovat kurz, nikoli úspěšné složení 

zkoušky. Od roku 2006 se cizinci,  kteří uspějí v integračním  testu a  splní 

požadavky  pro naturalizaci, musejí povinně účastnit  slavností ceremonie při níž 

jim je uděleno nizozemské občanství.

 Po roce 2002 termín multikulturalismus vymizel z vládních koncepcí. 

Pravicová vládní koalice (2003) vytvořila speciální ministerstvo pro integraci 

a imigraci, do jehož čela byla jmenována Rita Verdok, přezdívaná Železná Rita. 

Imigrační politiky  nabraly  pod jejím vedením  restriktivnější směr. Při integraci 

byl kladen důraz na to,  aby  si byl imigrant „vědom nizozemských hodnot 

a dodržoval společenské normy“ (Dohnalová, 2009: 2). 

 Obrat  v přístupu k integraci přišel po volbách v roce 2007. Otázky  

integrace byly  převedeny  pod ministerstvo bydlení a integraci. Nová ministryně 

Ella  Vogelaar  odmítla dosavadní antiimigrační restriktivní politiku a  zaměřila 

se na programy, podporující sociální soudržnost  mezi většinovou společností 

a imigranty 46. Podpořila speciální vzdělávací programy  pro Imány, kteří mají 

pomáhat integrovat muslimské imigranty  do společnosti. Ministryně vycházela 

z předpokladu, že integrace nezávisí pouze na imigrantech, ale také na jejich 

okolí, potažmo celé nizozemské společnosti, neboť by  jim integraci měla 

umožnit. Z tohoto podnětu vznikla řada iniciativ,  snažících se o mezikulturní 

participaci členů  etnických minorit a většinové společnosti na různých 

sportovních, kulturních či výtvarných aktivitách.47  Všechny  tyto projekty  mají 

za cíl zajistit  trvalejší participaci. Vzájemná interakce mezi jednotlivými 

kulturami má obohatit život členů  celé společnosti a aktivně pomáhat 

imigrantům při jejich začleňování. (van Raalten, 2007: 4).

 Opatření přijatá  po roce 2007  kladou větší důraz na vzájemné porozumění 

a toleranci. Imigrantům  se snaží usnadnit  celý  proces naturalizace. Na  povinné 
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47  Například Ma-Jo soccer competition (fotbalové utkání mezi Maročany a Židy),  výstava o marockém 
umění a oblékání, HappyChaos symposium, CoolPolitics, Luxvoor. (van Raalten, 2007: 4).



integrační kurzy  bylo vyčleněno více finančních prostředků,  jež mají být 

poskytovány  socioekonomicky  znevýhodněným  imigrantům. Vláda  se snažila 

o posílení důvěry  mezi imigranty  a většinovou společností.  Tento vývoj značí 

smířlivější tón vůči přistěhovalcům. Vzhledem k tomu, že se v letošním  roce 

změnila  opět vláda, můžeme očekávat, že integrační politiky  zase naberou jiný 

směr.

_______________________________________________________

3.4 Závěr

 Nizozemsko bylo po dlouhou dobu  považováno za zářný  příklad 

multikulturního přístupu k integraci a respektu ke kulturní diverzitě.  Během 

několika let  se však tato země stala zarputilým  obhájcem občanské integrace 

hraničící s asimilacionismem. 

 Přijetí multikulturalismu bylo ovlivněno existencí štědrého sociálního 

státu, systémem pilířů  a  politickou kulturou.  Rozštěpení společnosti do čtyř 

oddělených, vniřně homogenních segmentů,  umožnilo příslušníkům  těchto 

segmentů  udržovat  společnou identitu v rámci vlastních institucí a organizací, 

které fungovaly  pararelně vedle sebe. Mezi jednotlivými segmenty  existovala 

minimální komunikace. Ta byla zajišťována politickými elitami. Rozhodování 

probíhalo za účasti reprezentantů  všech segmentů  a bylo charakteristické 

pragmatismem a snahou o dosažení kompromisu. 

 I přesto, že od 60. let docházelo k postupnému oslabování vazeb 

na jednotlivé segmenty  a  stírání hranic mezi nimi, byl tento systém aplikován 

i ve vztahu k přistěhovalcům  a jejich začlenění do společnosti. Imigranti byli 

zaškatulkováni do skupin podle etnické, národností či kulturní příslušnoti, 

jež byly  označeny  etnické minority. Ty  se staly  de facto dalšími pilíři 

v nizozemské společnosti a získaly  stejná práva, jako ty  dosavadní. Imigranti 
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byli podporováni v emancipaci nikoli v rámci nizozemské společnosti, 

ale v rámci svých  institucí, financovaných státem. Tento přístup můžeme 

označit za multikulturní, přičemž se jedná o jeho komunitaristickou  variantu, 

neboť hlavní důraz byl kladen na skupinu a nikoli na jedince. 

 Tento systém  však mohl fungovat pouze v okamžiku, kdy  v zemi byl jen 

nízký  počet etnických minorit. V situaci rostoucího počtu imigrantů  (v  případě 

Nizozemska se jednalo zejména o žadatele o azyl) a diverzifikaci zemí,  odkud 

přicházeli, bylo již prakticky  nemožné umožnit každé minoritě vytvářet vlastní 

instituce a organizace.  Dalším problematickým  bodem tohoto přístupu byl 

heterogenní charakter  jednotlivých etnických  minorit. Systém  pilířů  mohl 

fungovat pouze tehdy  a právě proto, že segmenty  v nizozemské společnosti byly 

homogenní a vnitřně soudržné.  Tyto segmenty  navíc navzájem pojil společný 

jazyk, národní symboly, sdílené hodnoty  a historie. Zároveň se systém pilířů 

opíral o vzájemnou kooperaci mezi elitami jednotlivých segmentů,  což bylo 

umožněno sdíleným  pocitem sounáležitosti a přináležitosti k jednomu 

politickému celku a národu. Vzhledem k tomu, že etnické minority 

se neúčastnily  politického rozhodování ve stejné pozici jako ostatní segmenty 

a nesdílely, ani nemohly  sdílet  pocit sounáležitosti, byl celý  systém pilířů 

odsouzen k nezdaru. Multikulturalismus v tomto případě vedl k segregaci 

a exkluzi, neboť měl tendenci uzavírat skupiny do svých separátních světů.

 Multikulturalismus vytvořený  v Nizozemsku na základě tradice systému 

pilířů musel nutně selhat také proto, že tento systém  nebyl zamýšlen jako 

nástroj sloužící k integraci,  ale k usmíření sporů  mezi náboženskými 

a politickými skupinami. Etnickým  minoritám mohl nabídnout pouze 

symbolické zrovnoprávnění, ne integraci.

 Marginalizace etnických  skupin byla navíc živena existencí sociální státu. 

Imigranti se v důsledku nezaměstnanosti a přístupu k systému sociální péče 

stávali stále více závislí na  státních dotacích. Kombinace silného sociálního státu 

a multikulturalismu je dle Koopmanse kontraproduktivní - imigranti dokáží 

pomocí sociálních dávek poměrně pohodlně přežít a nemají tak snahu hledat 
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si práci, naučit se jazyk, zajistit vzdělání svým  potomkům, ani se integrovat. Ve 

státech, kde nefungoval sociální stát tak silně jako v Nizozemsku, byli imigranti 

více motivování „postavit  se na vlastní nohy“  a společnost  je vnímala  jako přínos 

pro ekonomiku, nikoli jako zátěž. (Koopmans, 2006: 3).

 Počátkem  90. let se v  Nizozemsku začaly  ozývat první kritické hlasy, 

reagující na nedostatečné výsledky  integrační politiky  pod taktovkou 

multikulturalismu. Sociální exkluze, segregace a nezaměstnanost imigrantů 

vyvolávala stále více otázek, zda dosavadní přístup byl zvolen správně. 

S p ř i j e t í m i n t e g r ačn í p o l i t i k y  ( C o n t o u r e n n o t a ) z ač í n á ú s t u p 

od multikulturalismu. Pozornost se přesouvá z etnických minorit na konkrétní, 

znevýhodněné jedince v kontextu celé společnosti. Uchování kulturní identity 

imigrantů  již není explicitně podporováno a  více než  vyzdvihování různosti je 

kladen důraz na to, co mají minority  a majorita společného s cílem  udržení 

národních honot a norem. Odpovědnost za integraci již nenese stát, 

ale konkrétní jedinec.  Tento přístup byl zesílen s přijetím  zákona o integraci 

nově příchozích v roce 1998 a jeho novely o osm let později. 

 Důležitý  posun v integračních politikách i veřejných debatách lze 

zaznamenat na přelomu tisíciletí. Zejména v souvislosti s vraždou  Thea van 

Gogha se ozývá volání po důraznějším přístupu  k integraci přistěhovalců. 

Objevují se také obavy  ze ztráty  sociální koheze a debaty  nad národní identitou 

– „zda existují nějaké prvky  nizozemské společnosti a kultury, které jsou 

závazné i pro nově příchozí?“ (Baršová, Barša, 2005: 172). Integrační politiky 

přijaté po roce 2002 odrážejí celospolečenské znepokojení, když po imigrantech 

vyžadují daleko větší úsilí a osobní odpovědnost za  celý  proces integrace. Důraz 

je kladen na občanskou integraci imigrantů, kteří by  měli znát jazyk 

a ztotožňovat se s nizozemskými hodnotami a společností.

 Po volbách v únoru 2007  přinesla koaliční vláda Petera Balkenendeho 

nový  přístup k integraci, jehož hlavním  cílem byl boj proti socioekonomickému 

znevýhodnění, diskriminaci, rasismu, polarizaci a radikalizaci společnosti. 

Součásná situace v Nizozemsku opět ukazuje na rostoucí protipřistěhovalecké 
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nálady  ve společnosti, ač téma integrace nebylo tím  hlavním v letošních 

parlamentních volbách (2010).  Nizozemce v souvislosti s ekonomickou krizí více 

zajímaly  ekonomické otázky, přesto populistická Strana svobody  Geerta 

Wilderse, známá svojí kritikou  multikulturalismu a islámu, dokázala získat 

24 poslaneckých křesel. Nová menšinová vláda, tvořená Lidovou stranou pro 

svobodu a demokracii a Křesťansko-demokratickou výzvou, byla jmenována 

v říjnu 2010. Vzhledem k tomu, že je tiše podporována Stranou svobody, 

lze v budoucnu očekávat možný  obrat v integračních politikách. Je možné, 

že i Nizozemsko se dočká zákazu nošení burek na veřejnosti, tak jak Wilders 

v nedávných rozhovorech sliboval.
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4.0
Kanada
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4.1 Úvod 

 Historický  vývoj Kanady  byl od vytvoření prvních evropských osad spjat 

s přistěhovalectvím, které bylo a stále je chápáno jako klíčové pro rozvoj 

Kanady.  Imigrace se stala zdrojem  kulturní plurality. Podpora přistěhovalectví 

jde ruku v  ruce s nutností imigranty  integrovat, aby  jejich potenciální přínos 

(zejména ekonomický) kanadské společnosti mohl být  plně využit. Odpovídající 

integrační koncepce je potřebná i pro udržení sociální koheze, zvláště v  tak 

etnicky, kulturně, (potažmo nábožensky) rozmanité společnosti jakou Kanada 

bezesporu je. Až do 60.  let 20. století byla v  Kanadě prosazována coby  model 

integrace přistěhovalců  asimilace. Ta byla považována za předpoklad politické 

stability.  Obrat nastal až počátkem 70. let, kdy  byla asimilace vyměněna 

za multikulturalismus, a  došlo k přijetí prvního, vládou koordinovaného 

programu na podporu integrace.

 Kanadskou integrační koncepci není snadné přiřadit k určitému modelu. 

I přes deklarovaný  multikulturalismus zde najdeme jisté prvky, které jsou mu 

vzdálené. Multikulturalismus nejvíce ovlivňuje kulturní rovinu integrace. 

Provázanost  jednotl ivých  rovin pak samozřejmě způsobuje to, 

že multikulturalismus musí někdy  ustoupit, aby  mohla být integrace úspěšná v 

ostatních rovinách, které jím  ovlivněny  nejsou. Integrační koncepce kombinuje 

multikulturalismus s důrazem na individuální občanskou integraci.

 Kapitola je rozdělena do tří částí. První je věnována historickému  vývoji 

imigrace s cílem  seznámit čtenáře, jak se utvářel multikulturní charakter 

kanadské společnosti. Následuje podkapitola, představující hlavní ideje 

multikulturalismu,  stvrzené zákonem s příznačným názvem Zákon 

o multikulturalismu. Podkapitola se snaží postihnou důvody, proč byl 

multikulturalismus v  Kanadě přijat a následně povýšen na oficiální státní 

ideologii. V závěru podkapitoly  zmiňuji, jak multikulturalismus zasahuje 

do procesu integrace imigrantů.  V tomto případě je rozebrána pouze kulturní 
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rovina a  přístup k etnicko-kulturní identitě přistěhovalců. Třetí,  nejrozsáhlejší 

část, pojednává o integračních politikách, které ovlivňují ostatní roviny 

integrace, tj. občansko-politickou a socio-ekonomickou. Popisuje základní 

vývojové mezníky  integračních  koncepcí,  vládní přístup k integraci a  jednotlivé 

etapy  integračního procesu. Ten je rozdělen na fázi usídlení, adaptace 

a integrace.  Veškeré aktivity  ministerstva pro občanství a imigraci, jež má 

tvorbu integračních strategií v  kompetenci, spadají do první fáze integračního 

procesu.  Multikulturní program se zaměřuje na podporu integračního procesu 

v dalších  fázích. V  závěru kapitoly  jsou shrnuty  zásadní body  kanadské 

integrační koncepce a zhodnocena její úspěšnost  při integraci imigrantů 

do společnosti.

_______________________________________________________

4.2 Historický vývoj imigrace

 Kanada je klasickým  příkladem  národa přistěhovalců-osadníků, který  je 

z většiny  tvořen imigranty  – příslušníky  jiných  národů, a jejich potomky. 

Pouze zanedbatelné procento tvoří původní obyvatelé - Indiáni a Eskymáci 

(Inuité). Historický  vývoj přistěhovalectví a osídlování Kanady  začal několik 

tisíc let před naším letopočtem. První trvalé evropské osídlení vzniklo 

až s příchodem  francouzských kolonistů  v průběhu 16. a 17. století.  Francouzi 

zakládali osady  a města (Port Royal, Québec) podél řeky  sv. Vavřince. V roce 

1663  získalo Francouzi osídlené území oficiální statut provincie s názvem Nová 

Francie. Po prohře v sedmileté válce (1760) se však Francie musela vzdát všech 

územních nároků  v Severní Americe a  Novou Francii podstoupit  Velké Británii. 

Ta získala území i s šedesátitisícovou frankofonní populací, jež se sousřeďovala 

v Québeku a v oblasti dnešního Nového Skotska a Brunšviku. Početní převaha 

francouzských přistěhovalců  vyvolávala v britské koloniální správě značné obavy 

z možného odporu neloajálních obyvatel, a proto se snažila  o jejich  „asimilaci, 

tj. protestantizaci a anglikanizaci, a soustavnou podporu britského 
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přistěhovalectví“ (Rovná, Jindra, 2000: 42) s cílem zvrátit početní převahu 

frankofonů. 

 Od dobytí francouzských kolonií Brity,  tzv. Conquest  v roce 1760 

rozlišujeme dvě hlavní etapy  přistěhovalectví,  mezi nimiž proběhlo krátké 

přechodné období. Pro vymezení jednotlivých etap jsem zvolila  charakter 

aplikovaných imigračních politik,  které nesly  rozdílné znaky. První etapu 

můžeme zasadit do období od roku 1760 do roku 1947, kdy  docházelo 

k jednoznačné preferenci anglosaských imigrantů  a Američanů . 

Vůči neevropským národům byla  uplatňována diskriminační opatření a zákaz 

vstupu na území Kanady. Přechodné období datujeme od roku 1947  do roku 

1962. 

 Rokem 1947  začalo docházet k postupné liberalizaci imigračních politik, 

přesto v nich určité diskriminační prvky  vůči neevropským  národům přetrvaly. 

Oproti předchozí preferenci anglosasů  a  Američanů otevřela Kanada své hranice 

i přistěhovalcům, pocházejícím z ostatních evropských zemí. 

 S přijetím  nového zákona o imigraci v  roce 1962 odstartovalo druhé 

období. Nový  zákon odstranil veškerá znevýhodnění, uplatňovaná vůči 

neevropským přistěhovalcům. Pro druhou etapu  je charakteristická vzrůstající 

diverzita zemí původu imigrantů,  jež výrazným způsobem zasáhla do proměny 

etnického složení kanadské populace.

_______________________________________________________

4.2.1 První etapa přistěhovalectví 
(1760 – 1947)

 V první etapě dominoval příliv  anglofonních  přistěhovalců. Hlavní 

migrační vlny  proběhly  v letech 1783 až 1812  a 1830 až 1850.  V prvním případě 
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se v souvislosti s vyhlášením nezávislosti Spojených států  amerických  uchýlilo 

do Kanady  na 50 000 tzv. loajalistů,  kteří podporovali anglického krále 

a nesouhlasili s americkou  revolucí. (Kelley, Trebilcock, 2010: 37). Druhá vlna 

byla spíše než aktivní imigrační politikou důsledkem  špatné ekonomické situace 

na Britských ostrovech po skončení Napoleonských válek. Obě vlny  měly 

zásadní vliv na zvýšení počtu anglofonních obyvatel Kanady. 

 První sčítání lidu v roce 1871  přineslo překvapivé výsledky. Poměr  

anglofonního obyvatelstva vůči frankofonnímu se od roku 1760, kdy  Kanadu 

spravovalo zhruba 600 Britů,  podstatně navýšil. (Rovná, Jindra,  2000: 42). 

Z celkového počtu 3,6  milionu obyvatel byli potomci francouzských osadníků 

zastoupeni 32 %. Jejich počet se udržel jen díky  vysoké natalitě,  neboť 

přistěhovalectví z Francie zůstávalo po dlouhé období téměř  na  nule. Zastoupení 

Britů v kanadské populaci se pohybovalo kolem 60 %. Zbývajících  8 % bylo 

rozděleno mezi Němce (6 %), původní obyvatelstvo a Afroameričany  (2 %). 

(Kelley, Trebilcock, 2010: 22). Sčítání je však nutné brát s rezervou, neboť 

nezahrnovalo imigranty  z Číny  a počet původních obyvatel byl podle dnešních 

odhadů také vyšší, než uváděly tehdejší oficiální statistiky.

 Počet anglofonních přistěhovalců  se v následujích letech nadále zvyšoval. 

Bezprecedentní období, pokud vezmeme v potaz dosavadní počty  nově 

příchozích, zažila  Kanada v letech 1896 až 1914, kdy  sem přišlo téměř 3  miliony 

osadníků.  (Kelley, Trebilcock, 2010: 113). V tomto období byla zformulována 

první imigrační politika v moderním  slova smyslu. Tehdejší ministr  vnitra 

Clifford Sifton považoval za prioritní osídlení Západu. Nově příchozím byla 

slíbena půda o rozloze 160 akrů  a dotace ve výši 5000 dolarů  na osobu  farmáře. 

Sifton v souladu s cílem  osídlit  Západ upřednostňoval zkušené zemědělce 

z oblastí, jež měly  podobné klimatické podmínky, jaké panovaly  v kanadských 

prérijích. V tomto období tedy  došlo k ústupu  od dřívějšího preferování 

aglosaských imigrantů a  do Kanady  přišli ve větší míře i přistěhovalci ze severní 

a východní Evropy.48
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 Siftonova koncepce “náborových kampaní”, zacílených  na zemědělce, měla  

vliv  na změnu migračních vzorců. V letech 1867  až 1890 byla Velká Británie 

hlavní zdrojovou zemí imigrace. Za Siftonovy  éry  došlo k diverzifikaci zemí, 

odkud migranti přicházeli, čímž se částečně proměnilo i etnické složení 

kanadské populace a tento trend pokračoval v  následujících  letech. Poměr 

anglofonních obyvatel vůči ostatním evropským národům se postupně 

snižoval.49  Demografické změny  se netýkaly  jen diverzifikace zemí původu 

migrantů, ale zasáhly  i do celkového počtu obyvatel Kanady, který  se během 

deseti let zvýšil o téměř dva miliony. 50

 Siftonova imigrační politika na čas otevřela  dveře i neaglosaské imigraci. 

S výměnou vlády  (1905) však došlo k postupnému  navrácení k restriktivní 

imigrační politice a požadavku anglo-konformity. Byl kladen důraz na kulturní 

spřízněnost,  a tedy  preferenci imigrantů  z „bílých“  zemí Commonwealthu 

a Spojených států  amerických. V průběhu první světové války  došlo ke snížení 

počtu51  nově příchozích. Němcům  a přistěhovalcům  ze „znepřátelených“ zemí 

byl vstup na území Kanady  zakázán úplně.  Ve společnosti se stále častěji 

objevovaly  protipřistěhovalecké nálady, nedůvěra k imigrantům  ze střední 

a východní Evropy  a  obavy  z nepřátel (zejména Němců,  občanů  Rakouska-

Uherska, Rusů, Ukrajinců atd.) a jejich podvratné činnosti. (Fiřtová, 2007: 28).

 Národnostní segregace vůči přistěhovalcům byla uplatňována  

i po skončení první světové války  a prohloubila se v souvislosti s hospodářskou 

krizí ve 30. letech. Počet přistěhovalců  se oproti období 1921  až 1931, kdy  jich 

do Kanady přišlo 1,16 milionu, snížil na 140 000 v letech 1931 až 41.52
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_______________________________________________________

4.2.2 Přechodné období a druhá 
etapa přistěhovalectví (1947 - 
nyní )

 Diskriminační charakter imigračních politik se změnil až po II.  světové 

válce, kdy  Kanada ustoupila  pod tlakem domácích a  mezinárodních  organizací 

i veřejného mínění. Tímto posunem začíná druhá etapa přistěhovalectví. Je 

nutné poznamenat, že některé diskriminující prvky  zůstaly  zachovány, přesto se 

jedná o důležitý  krok směrem  k liberalizaci imigračních politik. Toto období 

můžeme též považovat  za  jakýsi přechod mezi restriktivní a  postupně se 

liberalizující imigrační politikou. 

 Začátek nové éry  přišel v  roce 1947  s vládou Mackenzieho Kinga, který  

stanovil základní principy  imigrační politiky. Opatření byla selektivní, neboť 

imigrace neměla zásadním  způsobem  proměnit charakter  kanadské populace 

a byla  vnímána jako nástroj růstu  populace a ekonomiky,  na jejíž absorpční 

kapacitu byl navázán počet přijímaných migrantů.53

 V souladu s požadavkem zachovat stávající etnické složení kanadské 

populace byla i nadále uplatňována restriktivní opatření vůči asijské migraci 

a Afroameričanům. Determinujícím kritériem  byla schopnost integrace, a  proto 

přetrvávala preference pro Anglosasy  a  Američany. Oproti předchozím 

politikám ale došlo k otevření se i vůči ostatním evropským  národům. Kanada 

přistoupila na přijímání evropských uprchlíků  a imigrantů, přicházejících 

za účelem sjednocení rodin.
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 Zásadní obrat  přinesl rok 1962, který  ukončil přechodné období mezi 

diskriminační a otevřenou  imigrační politikou. Tímto datem  zmizely  veškeré 

prvky, znevýhodňující přistěhovalce na základě rasy/národnosti. Jediným 

kritériem se stala  přínosnost imigranta pro kanadskou ekonomiku. Celá 

koncepce imigračních  politik byla přehodnocena z původně „rasově/

národnostně orientované na dovednostně orientovanou“ (Fiřtová, 2007: 36). 

 Změna přístupu k přistěhovalcům  se odehrávala na pozadí zrychlujícího se 

tempa technologických inovací a růstu kanadské ekonomiky, která se potýkala 

s nedostatkem  kvalifikované pracovní síly. Zároveň  dosavadní preferované 

evropské země samy  začaly  pociťovat nedostatek pracovní síly, a proto 

se Kanada musela rozhlížet jinde, než jen v  Evropě.  Nemalý  vliv  na odstranění 

diskriminačních prvků z imigrační politiky  měla  vnitropolitická  situace v zemi. 

Nově se Kanada začala více soustředit na prevenci přílivu nekvalifikované 

pracovní síly,  jejíž hlavní zdroj byl spatřován v rodinné migraci. Ta byla 

omezena jen na nejužší rodinu, což ale neplatilo pro rodinné příslušníky, 

pocházející z Evropy. Selekce imigrantů  probíhala na základě objektivních 

kritérií a v případě pracovní migrace byly  důležité zejména kompetence a jejich 

potřebnost pro kanadskou ekonomiku.54 

 Od 60. let  se etnické složení kanadské populace začalo zásadním 

způsobem proměňovat. V důsledku předchozí preference pro „bílé“ anglosaské 

imigranty  žilo v  Kanadě v roce 1971  pouze 5 % obyvatel, nezapadajích do této 

kategorie.  Díky  prolomení bariér,  nastavených  proti přistěhovalectví 

neevropských národů se kanadská populace etnicky,  kulturně a nábožensky 

diverzifikovala  a v roce 1991  už více než 10 % obyvatel nezapadalo do kolonky 

„bílý  Evropan nebo Američan“. Tento posun je pozorovatelný  na příkladu top 

deseti zemí,  odkud do Kanady  nejčastěji imigranti přicházeli.  Ještě v roce 1951 

obsazovaly  prvních  sedm  příček evropské země a Spojené státy  americké. 

O 25 let později bylo v první desítce šest  neevropských zemí a v roce 1984 

obsadily  první a  druhé místo Vietnam  a Hong Kong, zatímco Velká Británie se 
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posunula na  pátou  příčku. (Halli,  Driedger, 1999: 4). V posledních deseti letech 

dominuje přistěhovalectví z Číny, Indie, Filipín a Pákistánu. (viz příloha č. 4).

 Liberalizace imigračních politik umožnila Kanadě stát se skutečně 

multikulturní společností. Společností, v níž žijí lidé hlásící se k více než dvěma 

stům různým etnickým původům. Podle posledního sčítání uvedlo 41,4 % 

obyvatel vícečetný  etnický  původ, přičemž mezi nejčastěji zmiňované patřil 

vedle kanadského původ anglický, francouzský, irský, německý, čínský, indický 

a ukrajinský.  (Statistics Canada,  2008: 6).  Celkový  počet obyvatel v Kanadě 

v roce 2006 byl 31 241 03055, z toho 6 186 95056 tvořili imigranti.

 Rozložení imigrantů  není rovnoměrné. Nejvyšší podíl imigrantů  se usazuje 

ve velkých městských oblastech  Toronta, Vancouveru  a Montréalu. Imigranti 

v těchto městech zastupují i více než 10 % obyvatelstva.57

 Kanadská multikulturní realita byla utvářena nejen přistěhovalectvím, 

ale taktéž aktivním přístupem k přijímání uprchlíků. V letech 2006-2010 přijala 

Kanada v  průměru téměř  26  000 uprchlíků  ročně, jimž byla  udělena 

mezinárodní ochrana. V posledních letech přicházejí žadatelé o udělení 

mezinárodní ochrany  nejčastěji z Afghánistánu, Etiopie, Súdánu, Somálska, 

Iráku a Íránu.
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56  Place of birth for the immigrant population by period of immigration, 2006 counts and percentage 
distribution, for Canada, provinces and territories, dostupné z:
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4.3 Kanadská mozaika - 
rozmanitost v jednotě

 Kanadský  multikulturalismus je ve svém rozsahu v  současné době 

naprosto ojedinělým a unikátním  projektem, nemajícím ve světě obdoby. 

Předně není pouhou integrační politikou, ale zasahuje do roviny  samotné 

kanadské identity. Multikulturalita a s ní ruku v  ruce jdoucí etnická  a  kulturní 

diverzita jsou oslavovány  jako jedny  z charakteristických rysů  společnosti 

a kanadské identity. Přijetí politiky  multikulturalismu bylo především logickým 

potvrzením a uznáním  právě tohoto multikulturního rysu kanadského národa, 

jenž měl být  udržován a rozvíjen, a zároveň  byl odpovědí na potřebu jednotícího 

prvku v době hledání kanadské identity a jejích specifických znaků.

_______________________________________________________

4.3.1 Přijetí multikulturalismu

 Důvody  pro přijetí multikulturalismu lze spatřovat v  historickém vývoji 

Kanady, do nějž vnesl nemazatelné stopy  francouzsko-kanadský  nacionalismus, 

inspirující i ostatní etnicko-kulturní skupiny  v  boji za uznání. Období od tzv. 

Conquestu až do 60. let  20. století označujeme za anglokonformní, kdy  byl 

proces budování národa napojen na aglosaské hodnoty  a normy. Po imigrantech 

byla vyžadována asimilace do britské společnosti v  Kanadě, což znamenalo 

jediné - mluvit  anglickým jazykem  v  institucích modelovaných  podle 

anglosaských vzorců (Juteau, McAndrew, Pietrantonio, 1999: 96). Sílící tlak 
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frankofonních Kanaďanů58 a přidavší se tzv. “třetí síly”,  tj.  té části kanadské 

populace, jež svůj původ nespojovala ani s britskými, ani francouzskými 

osadníky,  však odsoudily  projekt britské Kanady  k zániku. Nemalý  podíl na  tom 

nesl i vývoj na mezinárodním poli - pád koloniálních říší,  delegitimizace 

kolonialismu a jakýchkoli forem, ať  již ekonomické, kulturní nebo politické, 

dominance a nakonec i kritika  asimilacionistického přístupu k integraci. 

(Juteau, McAndrew, Pietrantonio, 1999: 97).

 Slábnoucí pouto mezi Velkou Británií a Kanadou  vedlo k odmítnutí 

dosavadní britské identity  a kultury, která  byla pro mnohé Kanaďany 

neakceptovatelná,  a hledání identity  kanadské. Kanada cítila  potřebu vymezit se 

rozdílně vůči Spojeným státům americkým, neboť  se obávala expanze americké 

kultury,  v  níž spatřovala hrozbu. Obavy  z chybějící jasně identifikovatelné 

kultury  a  identity  pramenily  z pojetí podstaty  kultury  a její funkce rozpoznat 

a uznat tak daný  národ jako jedinečnou skupinu,  odlišnou od ostatních 

analogických entit.  (Légaré, 1995: 350). Mít, ve smyslu vlastnit, kulturu a dějiny, 

znamená pro národ právo na individualismus - soběstačnost a nezávislost. 

Kultura  a dějiny  tvoří jádro identity  národa. Ospravedlňují a dokazují jeho 

existenci. (Mackey, 2002: 11). 

 Vzhledem k minulosti, spojené s Velkou Británií a postupně se utvářející 

multikulturalitou, zejména po roce 1962 bylo poměrně těžké najít  společné 

jádro, tvořící kanadskou  identitu.  Multikulturalismus se v  tomto případě nabízel 

jako přijatelné řešení,  neboť nebyl ani britský  (ač částečně navazoval na “tradici 

britského imperiálního kulturního pluralismu”  (Barša,  2003: 46),  ani americký, 

a mohl být  prohlášen za specificky  kanadský.  Byl oslavován pro svou toleranci 

a stavěn do protikladu americkému tavícímu tyglíku, jenž byl opovrhován pro 

svůj patriotistický  nádech a rasovou netoleranci. V opozici vůči americkému 
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ostatní etnicko-kulturní skupiny, neidentifikující se ani s jedním ze dvou “zakládajcích národů”, aby se 
také přihlásily o uznání svého materiálního a symbolického podílu na “utváření” Kanady. 



přístupu se vytvořila metafora kanadské kulturní mozaiky, zobrazující 

rozmanitost v jednotě.

_______________________________________________________

4.3.2 Multikulturní politika v 
rámci dvojjazyčnosti

 Nyní se ale podrobněji vraťme k příčinám, jež měly  zásadní vliv  na přijetí 

politiky  multikulturalismu. Předně je nutné zmínit francouzsko-kanadský 

nacionalismus,  jehož  představitelé požadovali uznání frankofonních Kanaďanů 

za konstitutivní národ, rovnocenný  s anglofonním. O slovo se, povzbuzena 

sílícím odporem frankofonů, přihlásila navíc třetí síla,  která  se taktéž 

dožadovala  uznání svého materiálního a symbolického podílu  na utváření 

Kanady  a budování kanadského národa.  Vláda v reakci na tyto požadavky 

jmenovala Královskou komisi pro problémy  bilingvismu a bikulturalismu 

(Royal Commission on Bilingualism and Biculturalism), jejíž mandát spočíval 

v přípravě doporučení dalších kroků,  mající zajistit vzájemné francouzsko-

anglické soužití. 

 Výsledná zpráva komise doporučila federální vládě přijetí opatření,  která  

by  zakládala rovné partnerství mezi dvěma zakládajícími národy. Kromě otázek 

francouzsko-anglického soužití se komise zabývala i rolí ostatních etnicko-

kulturních skupin, včetně původních obyvatel, v  historickém  vývoji Kanady. 

Pokusila se zmapovat jejich přispění a podíl na vývoji kanadské společnosti 

i jejím kulturním obohacení, jež s sebou střet  různých  kultur  zákonitě přinesl. 

Na základě zjištěných faktů  bylo dle komise nejvhodnějším řešením zavedení 

multikulturní politiky  v  rámci dvojjazyčnosti. (Royal Commission on 

Bilingualism  and Biculturalism, 1969: 3). Ta byla schválena a oficiálně 

vyhlášena v roce 1971 za vlády premiéra  Trudeaua. 
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 Politika  multikulturalismu  odkazovala  k zabezpečení kulturních  

a individuálních  svobod pro všechny  Kanaďany. Rovné partnerství mezi dvěma 

zakládajícími národy  pak bylo definováno pro oblast jazykovou a kulturní. 

Jazyková rovnost byla uzákoněna v  roce 1969 přijetím Zákona o úředních 

jazycích59  (Official Languages Act). Kulturní rovnost  byla  vtělena do politiky 

multikulturalismu, přičemž se nejednalo pouze o rovnost mezi anglofony 

a frankofony, ale zahrnovala  všechny  etnicko-kulturní skupiny  a jejich 

příslušníky. Tuto ideu vyjádřil premiér  Trudeau o svém projevu: “Kanada má 

dva úřední jazyky, ale žádnou oficiální kulturu, a z toho důvodu  nemůže mít 

žádná kultura (určité skupiny) přednost před jinou” (Forbes, 2007: 28). 

Multikulturalismus měl být prostředkem zajištění kulturní svobody a rovnosti.

 V závěrečné zprávě rozpracovala  komise i otázku integrace imigrantů, což 

byl zásadní obrat, neboť nikdy  dříve se oficiálně tímto tématem federální vláda 

nezabývala. Komise doporučila přístupovat k integraci jako k procesu, který  je 

oboustranně přínosný, tj.  jak pro imigranta, tak pro hostitelskou  společnost. 

Jedinec byl měl mít  svobodu volby  a společnost musí zajistit skrze své instituce 

rovné šance a příležitosti pro jeho seberealizaci (Royal Commission on 

Bilingualism and Biculturalism, 1969: 5). 

 Integrace tedy  podle komise neznamená ztrátu osobní identity  ani 

mateřského jazyka či kultury.  Oddělení jedince od jeho “kořenů” může zničit 

některé aspekty  jeho osobnosti a zároveň  ochudit  společnost o hodnoty, které si 

s sebou  daný  jedinec přináší.  Integraci nesmíme považovat za synonymum 

asimilace,  přesto záleží na každém jedinci, co si vybere,  zda se asimiluje 

či integruje. Kanadská společnost by  měla  být  schopná integrovat heterogenní 

prvky  v  jeden harmonický  celek a dosáhnou tak “unity in diversity” - 

rozmanitost v  jednotě. (Royal Commission on Bilingualism  and Biculturalism, 

1969: 7).

 V návaznosti na doporučení komise se vláda v  rámci politiky  

multikulturalismu zavázala k zajištění podpory  etnicko-kulturních skupin 
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ve věci udržení a  rozvoje jejich kultury  a identity, k pomoci při překonávání 

překážek,  bránících plné participaci ve společnosti, k povzbuzování vzájemných 

interkulturních kontaktů  a  setkávání v  zájmu  dosažení národní jednoty 

a pomoci imigrantům  v  osvojování jazykových znalostí (jednoho ze dvou 

oficiálních jazyků), potřebných pro život ve společnosti. Podpora těchto cílů 

měla  chránit kulturní zvláštnosti skupin a zároveň  přispívat  k jejich integraci 

do společnosti. Na dosažení vytyčených cílů  bylo v  první dekádě (od jejich 

přijetí) uvolněno 200 milionů  dolarů, ze kterých byly  financovány  programy  na 

podporu nejrůznějších kultur a jazyků. (Dewing, 2009: 4).

 Od svého přijetí vycházela politika multikulturalismu  z předpokladu, že 

překážky, bránící sociální adaptaci a ekonomické úspěšnosti imigrantů  mají 

jazykovou a kulturní povahu. S přílivem většího počtu příslušníků  “viditelných 

minorit”60 (viz. příloha  č. 5) se tento předpoklad nepotvrdil. Většina z nich se 

potýkala s problémy  při získávání zaměstnání, hledání bydlení a  zajištění 

vzdělání, a  proto bylo třeba přehodnotit dosavadní multikulturní programy 

na podporu  integrace. Těžiště multikulturních politik a programů  se přesunulo 

na dosahování rovnosti (rovného přístupu a šancí), a proto byla přijata řada 

antidiskriminačních opatření,  která měla  odstranit sociální a kulturní překážky 

stojící mezi etnicko-kulturními menšinami a majoritní společností. (Dewing, 

2009: 5).

_______________________________________________________

4.3.3 Zákon o multikulturalismu

 80.  léta minulého století se nesla ve znamení postupné institucionalizace 

multikulturalismu. Předně došlo k začlenění multikulturalismu do Charty  práv 

a svobod v roce 1982.  Na multikulturalismus odkazuje článek 27  zmíněného 
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neevropského původu. Termín samozřejmě rozpoutává značné vášně a nelibost pro svůj rasový podtext, 
přesto je užíván v oficiálních vládních dokumentech.



dokumentu, který  říká,  že “Charta by  měla  být vykládána způsobem 

konsistentním se zachováním a posilováním multikulturního dědictví 

Kanaďanů”  (Constitution Act, 1982, Part 1: Canadian Charter of Rights and 

Freedoms. Section 27, Multicultural heritage). Oficiální uzákonění 

multikulturalismu proběhlo v  roce 1988, kdy  federální vláda přijala Zákon 

o mult ikultural ismu (Mult icultural ism Act) , posi luj íc í pol i t iku 

multikulturalismu z roku 1971. Kanada se tímto činem  stala první zemí, jež se 

oficiálně, skrze zákonné opatření, zavázala k podpoře multikulturních politik. 

 Zákon o multikulturalismu reflektuje kulturní a rasovou diverzitu  

společnosti.  Ta má být  zachována a  podporována. Na druhou  stranu  je nutné 

kulturní rozdíly  inkorporovat tak, aby  se staly  součástí fungující společnosti. 

Multikulturalismus je chápán jako ústřední prvek či rys kanadské národní 

identity. Přináší toleranci a  vytváří inkluzivní společnost, zejména co se týče 

vztahu k odlišnostem  a jinakosti. V  otevřené společnosti, akcentující 

multikulturalismus, má každý  její člen “možnost svobodně udržovat  a sdílet  své 

kulturní dědictví” (Canadian Multiculturalism Act.  Section 3(a), 

Multiculturalism policy). Multikulturní politiky  musí zajistit “každému plnou 

a rovnou participaci na  rozvoji a  formování všech aspektů  kanadské společnosti 

a odstranit  všechny  překážky, které by  tomu mohly  zabraňovat” (Canadian 

Multiculturalism Act. Section 3(c), Multiculturalism policy).

_______________________________________________________

4.3.4 Multikulturní politiky 
a jejich cíle

 Multikulturní politiky  se ve své praktické podobě zpočátku soustřeďovaly  

na  kulturní oblast integrace imigrantů, zejména na zachování a udržování 

rozmanitých  kultur a na mezikulturní sdílení prostřednictvím propagace 

a podpory  etnických médií (novin, časopisů, televizní a rozhlasové vysílání) 
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a nejrůznějších festivalů. Od přijetí Zákona o multikulturalismu se pozornost 

přesunula směrem k sociální a ekonomické integraci imigrantů, na odstraňování 

diskriminace, institucionální změny, afirmativní akce a zajišťování rovnosti 

příležitostí. Došlo ke změnám  učebních osnov  historie a literatury  s cílem zvýšit 

povědomí mezi veřejností a uznat historické a kulturní přispění všech etnicko-

kulturních skupin.  Dětem imigrantů  bylo/je na základních školách umožněno 

bilingvní vzdělání, které probíhá jak v  jejich  mateřském jazyce, tak v angličtině 

nebo francouzštině. Kromě reformy  vzdělávacích programů  došlo v  Kanadě pod 

vlivem  multikulturalismu k revizi pracovní doby  a pravidel oblékání s ohledem 

na náboženské svátky, praktiky  a přikázání. Součástí multikulturních politik se 

stala podpora programů  osvěty  veřejnosti v  oblasti rasové nesnášenlivosti 

a školení kulturní diverzity pro příslušné pracovníky státní a veřejné správy.61 

 V roce 1995 proběhla  pod vlnou kritiky  dosavadních multikulturních  

politik jejich revize a o rok později byla představena nová koncepce, 

tzv. multikulturní program. Tento program  byl řízen ministerstvem  dědictví 

Kanady  (Canadian Heritage)62,  které v  souladu se svým posláním utvářelo 

multikulturní politiky  tak, aby  bylo chráněno a posilováno multikulturní 

dědictví Kanaďanů a diverzita společnosti.

 Multikulturní program sledoval tři hlavní oblasti: sociální spravedlnost, 

občanskou participaci a  národní identitu. Stejně jako u předchozích programů 

i tato koncepce kladla důraz na  budování spravedlivé a  rovné společnosti, 

ve které bude všem  příslušníkům (bez ohledu na původ) umožněna participace 

na jejím utváření. Multikulturní politiky  obracely  pozornost na posilování pocitu 

sounáležitosti a  identifikace s Kanadou. Tento cíl měl být dosažen vytvářením 

otevřené společnosti, uznávající,  respektující a odrážející diverzitu kultur, 

tak aby se každý cítil její součástí. (Biles, 2008: 149).
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61 Kymlicka: The Theory and Practice of Canadian Multiculturalism, dostupné z: http://old.fedcan.ca/
francais/fromold/breakfast-kymlicka1198.cfm - cit. 10.1. 2011

62 Ministerstvo dědictví Kanady (obdoba českého ministerstva kultury) je odpovědné za tvorbu národních 
politik a programů, jež posilují kulturní participaci, podporují aktivní občanství a upevňují vzájemné 
pouto mezi členy společnosti.  (http://www.pch.gc.ca/eng/1266037002102/1265993639778 - cit. 20.1. 
2011)
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 V roce 2008 byla odpovědnost za multikulturní programy  přenesena  

z ministerstva dědictví Kanady  na CIC. Tato změna se odrazila v  modifikaci 

programu a stanovení nových prioritních oblastí. Multikulturní program se má 

do budoucna zaměřit na podporu ekonomické, sociální a kulturní integrace 

imigrantů  a kulturních komunit. Druhou z prioritních  oblastí je vytváření 

programů,  jež se věnují dobrovolnictví, mentorství a občanské výchově rizikové 

mládeže, pocházející z různých kulturních prostředí. Poslední oblastí 

je prosazování mezikulturního porozumění a kanadských hodnot (demokracie, 

svobody,  lidských práv  a  právního státu) prostřednictvím komunitních iniciativ 

s cílem řešit otázky sociálního vyloučení a radikalizace. (CIC, 2009: 2-4).

 Předchozí odstavce byly  věnovány  multikulturalismu jako ideologii 

formující kanadskou společnost. Tato společnost má být otevřená a tolerantní 

vůči rozmanitosti. Má  každému jedinci umožnit ponechat si etnicko-kulturní 

identitu v  rozsahu, jaký  sám  uzná za vhodný. Multikulturní společnost musí 

bojovat proti diskriminaci a jakékoli formě rasové, etnické či náboženské 

nesnášenlivosti,  aby  dosáhla  stavu rovnosti všech bez rozdílu.  Cílem je vytvoření 

rozmanité společnosti, kterou  právě tato rozmanitost bude spojovat do jednoho 

jednotného celku, a proto se multikulturalismus stal prvkem kanadské národní 

identity. Aby rozmanitost kultur, etnik a náboženství podporoval a stvrzoval.

 V případě,  že rozlišíme jednotlivé roviny  integrace, zasahuje 

multikulturalismus zejména do roviny  kulturní.  To, co multikulturalismus 

hlásá, tedy  rovnost všech identit, které se snaží dosáhnout skrze osvětu 

veřejnosti a bojem proti předsudkům  vůči jinakosti,  však prostupuje celou 

společností a ovlivňuje tak i celý proces integrace, tedy všechny jeho roviny. 

 Multikulturalismus jako model integrace není jedinou politikou, ale je 

součástí širší integrační koncepce,  jež ovlivňuje celkový  přístup k imigrantům 

i jejich  místo/postavení (ve smyslu chápání kanadskou veřejností) 

ve společnosti. 
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 Kromě multikulturalismu, resp. multikulturních programů ovlivňují 

proces integrace integrační politiky, konkrétně se jedná  o usidlovací program. 

Neméně důležitou roli hrají v  celém  procesu  podmínky  naturalizace, přístup 

imigrantů  ke vzdělání, možnosti rekvalifikace, akreditace dosaženého vzdělání 

(z jiné země), dodržování lidských práv  a antidiskriminační opatření. Tyto 

faktory  často mohou nepřímo ovlivnit proces integrace daleko více, než samotný 

multikulturalismus, neboť  vyvíjejí legální tlak na imigranty, aby  sami podnikli 

kroky směrem k integraci do kanadské společnosti.

_______________________________________________________

4.4 Integrační politiky v Kanadě

 Ačkoli imigrace provází Kanadu po celou historii a  je chápána jako její 

vitální součást,  nezbytná  pro hospodářský  i kulturní rozvoj, téma integrace se 

dostalo do popředí až v  70. letech v  souvislosti s přijetím  politiky 

multikulturalismu, resp. zprávou  Královské komise pro problémy  bilingvismu 

a bikulturalismu. Zpráva poprvé oficiálně přiznala, že je nutné imigranty 

integrovat a  vláda se musí k této otázce oficiálně postavit a přijmout jednotné 

stanovisko, zejména co se podoby  integračních  politik týče.  Před vyřčením 

tohoto doporučení panoval v  Kanadě obecný  předpoklad, že odpovědnost 

za integraci nesou  imigranti sami, nikoli stát. V  současné době kanadská vláda 

akceptuje určitý díl odpovědnosti v procesu integrace imigrantů.

 Tato kapitola  se snaží představit  kanadskou koncepci integrace imigrantů. 

Zaměřuje se na celkový  přístup k integraci,  konkrétně jak je celý  proces vládou 

chápán, jaké jsou jeho dílčí etapy  a  jak jsou vymezeny.  Součástí je i uvedení cílů, 

jež mají být dosaženy  během  jednotlivých etap integrace. Integraci, včetně 

stanovených cílů,  má zajistit či podpořit  tzv. usídlovací program, jehož současná 

podoba a fungování bude zahrnuta taktéž do této kapitoly. Nebude opomenut 

ani historický  vývoj integračních koncepcí a  předchozích programů na podporu 
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začleňování imigrantů. Kapitola obsahuje i důležité informace o tom, jak a kdo 

usidlovací program formuje a zajišťuje jeho fungování, potažmo poskytování 

služeb, vymezených programem. 

 Kapitola ukazuje propojení mezi jednotlivými aktéry, kteří participují na  

procesu integrace imigrantů  do kanadské společnosti. Agendu  vytváření 

integračních koncepcí má ve své kompetenci ministerstvo pro občanství 

a imigraci (Citizenship and Immigration Canada – CIC).

_______________________________________________________

4.4.1 Integrační proces a jeho 
etapy

 Ministerstvo pro občanství a  imigraci ve svých oficiálních dokumentech  

uvádí, že prosazovaný  přístup k začleňování přistěhovalců  v  Kanadě je integrace, 

nikoli asimilace a segregace. Integrací je míněn dlouhodobý  a  obousměrný 

proces adaptace (přizpůsobení), a to jak ze strany  nově příchozích, tak ze strany 

přijímací společnosti. Od nově příchozích se očekává  přizpůsobení se kanadské 

společnosti,  porozumění jejím  základním hodnotám  a jejich respektování. 

To samé se očekává i od Kanaďanů, zejména co se týče respektu ke kulturním 

odlišnostem imigrantů. Koncept integrace není založen na  požadavku zřeknutí 

se etnicko-kulturní identity  imigrantů,  ale ideálně by  mělo docházet k hledání 

možností,  jak odlišnosti integrovat do kanadské pluralitní společnosti. 

(Integration Branch, CIC, 2001: 4).

 V rámci integračního procesu rozlišuje ministerstvo tři základní etapy  - 

usídlení (settlement), adaptaci (adaptation) a integraci (integration). 

V počáteční fázi procesu se nově příchozí učí orientaci v  nové společnosti, aby 

byli schopni zajistit své základní potřeby. Je jim poskytována potřebná pomoc 

při hledání bydlení, zaměstnání,  registraci do jazykových a  vzdělávacích 

80



programů  a jsou jim podávány  informace ohledně jejich  práv  a  povinností. 

Na fázi usídlení plynně navazuje adaptační fáze. Je samozřejmé,  že přesné 

hranice mezi jednotlivými etapami nelze jednoznačně určit a  každý  imigrant 

jimi prochází rozdílně,  a proto zde pouze nastíním  jejich  základní 

charakteristiky. 

 V adaptační fázi se předpokládá, že imigrant je schopen zhodnotit  to, co 

se naučil  ve fázi první, a měl by  být tedy  schopen fungovat samostatně 

ve společnosti. Díky  absolvování řady  informačních  přednášek by  měl být 

imigrant dostatečně seznámen s kanadskými sociálními a kulturními normami, 

kterým by  měl rozumět a respektovat je. Součástí první fáze integrace jsou 

i jazykové vzdělávací programy. Ty  jsou všeobecně považovány  za klíčové 

pro další integraci imigrantů, a proto je jim  věnována značná pozornost. 

Imigrant by  měl být ve druhé fázi integrace dostatečně jazykově vybaven a jeho 

znalosti by  se měly  v  této fázi dále prohlubovat. Jazyková vybavenost by  měla 

také usnadnit navazování a  rozvíjení nových kontaktů  a  budování přátelství 

v komunitě. I to je spatřováno jako významný  předpoklad pro úspěšnou 

integraci nově příchozích do kanadské společnosti.

 Integrace představuje konečnou fázi i cíl celého procesu začleňování. 

Imigrant by  měl  dosáhnout plné participace ve společnosti jako její 

plnohodnotný  a  samostatný  člen. Měl by  mít trvalé zaměstnání,  adekvátní jeho 

vzdělání a schopnostem. Důležité je i zapojení do občanské společnosti, 

politického procesu a sžití se s kanadskými hodnotami.
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4.4.2 Působnost a funkce 
ministerstva pro občanství a 
imigraci v integračním procesu

 Konkrétní integrační politiky, koncipované s cílem  zajištění těchto 

tří základních etap, jsou vytvářeny  na federální úrovni na základě mezisektorové 

spolupráce. Hlavní díl odpovědnosti nese ministerstvo pro občanství a imigraci, 

které je primárně odpovědné za usídlení nově příchozích v  prvních třech letech 

jejich pobytu  v  Kanadě. Programy  zajišťované a financované CIC tedy  spadají 

do první fáze integrace imigrantů  a  jejich cílem je pomoc překonat počáteční 

obtíže po příjezdu do země, jimž nově příchozí čelí. Konkrétně se jedná 

o Program pro usidlování a  adaptaci imigrantů  (Immigrant Settlement and 

Adaptation Program,  ISAP),  Hostitelský  program (Host Program) a program 

jazykových kurzů (Language Instruction for Newcomers to Canada - LINC). 

Současná podoba těchto programů se utvářela několik desetiletí a  poslední 

změnou prošly  na přelomu let 2008/2009, kdy  byly  sloučeny  do jednoho 

usídlovacího programu (Settlement Program).

 Ministerstvo pro občanství a imigraci sestavuje tyto dlouhodobé programy  

a přerozděluje finanční prostředky  na jejich fungování.  Zde je důležitá 

kooperace a partnerství mezi CIC a třetími stranami63. Jedná se o velmi 

komplexní síť nejrůznějších organizací,  které poskytují imigrantům  služby, 

vymezené v  rámci usídlovacího programu. Fakt, že ministerstvo (CIC) není tím 

klíčovým hráčem  na poli integrace, ale pouze jakýmsi zastřešujícím tělesem, 

je ve světě poměrně ojedinělý. 
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63  Spolupráce mezi CIC a třetími stranami funguje v sedmi provinciích a teritoriích, výjimku tvoří 
Quebeck,  Monitoba a Britská Kolumbie. Vlády těchto provincií jsou zodpovědné za tvorbu vlastních 
integračních politik, jež jsou zcela nezávislé na federálním Usidlovacím programu (Audit of the 
Administration of Settlement Programs,  dostupné z: http://www.cic.gc.ca/english/resources/audit/
settlement/section1.asp - cit. 11.3. 2011). Provincie získávají od federální vlády transferové platby, jež 
jsou určeny na zajištění integrace, a to na základě podepsaných dohod (Canada-Quebec Accord z roku 
1991 a Alternative Funding Arrangements,  uzavřené mezi CIC a Britskou Kolumbií a Manitobou v roce 
1995).

http://www.cic.gc.ca/english/resources/audit/settlement/section1.asp
http://www.cic.gc.ca/english/resources/audit/settlement/section1.asp
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 Mezi poskytovatele služeb, spolupracujících s CIC patří: Service Provider 

Organizations (SPOs), multikulturní či etnické, rasové, náboženské 

a lingvistické minoritní organizace, issue-based a “univerzální” organizace. 

(Biles, 2008: 166).  SPOs64  mají na poskytování usídlovacích služeb největší 

podíl. Nejčastěji se jedná  o neziskové, nevládní organizace, komunitní 

ogranizace či skupiny, vzdělávací centra, ale také provinční, teritoriální, lokální 

vlády  i jednotlivci. Podmínkou pro přiznání dotací/grantů  na poskytování služeb 

je kromě splnění stanovených kritérií podepsání dohody  - grantové smlouvy 

mezi poskytovatelem a CIC, která zároveň specifikuje práva a  povinnosti obou 

zúčastněných stran. Rozsah poskytovaných služeb se liší. Některé organizace 

či skupiny  zajišťují všechny  služby  vymezené v  rámci usídlovacího programu, 

některé se specializují pouze na určité oblasti služeb.65 

 Zbylé typy  organizací mají velmi obdobné zaměření, tj.  eliminace rasismu, 

ochrana a  udržování kulturního dědictví,  odstraňování bariér  bránících 

některým jedincům či skupinám  plné a rovné participaci ve společnosti 

a uchování jednoty  Kanady. Organizace se liší pouze v  tom, na  koho se obracejí 

(jedna konkrétní skupina nebo celá společnost) a zda se specializují pouze na 

jedno (issue-based) nebo celý  komplex  témat (univerzální organizace).  (Biles, 

2008: 168).

 Úkolem CIC je na základě stanovených kritérií vybírat vhodné partnerské 

organizace, podepisovat s nimi grantové smlouvy, rozdělovat finance, 

koordinovat a vyhodnocovat program, organizovat  školení a zajišťovat  celkovou 

propagaci programu. CIC tedy  nezajišťuje služby  přímo, ale prostřednictvím 

rozsáhlé sítě místních poskytovatelů. Tento model je značně flexibilní a může 

lépe reagovat na aktuální situaci a potřeby  klientů. Výhodou je i zapojení 

dobrovolníků, často imigrantů,  kteří zažívali stejné situace jako nově příchozí, 

a dokáží jim tak lépe porozumět. (Biles, 2008: 166)
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64  V roce 2005 bylo v Kanadě registrováno 220 SPOs. (Annual Report to Parliament on 
Immigration, 2005,  Section 5, dostupné z: http://www.cic.gc.ca/english/resources/publications/
annual-report2005/section5.asp - cit. 21.1. 2010)

65 Evaluation Framework for Citizenship and Immigration Canada’s Settlement Programs, dostupné z: 
http://integration-net.ca/english/ini/caf-cipc/doc/J06-02.htm - cit. 11.3. 2011
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_______________________________________________________

4.4.3 Historický vývoj 
integračních/usídlovacích 
programů

 Poskytování,  ať  již formální či neformální pomoci imigrantům  při jejich  

usídlování má  v Kanadě dlouholetou  tradici. Již před I. světovou válkou se zde 

vytvořila  neformální síť  dobročinných sdružení, náboženských organizací 

a etnických spolků  asistujících imigrantům po příjezdu do Kanady. Po I. světové 

válce byla založena Jewish Immigrant Aid Society (1922),  která jako první 

najímala profesionální sociální pracovníky  a poskytovala sociální služby  nově 

příchozím. V roce 1947  založené Centre social d’aide aux immigrants (CSAI) 

nabízelo materiální pomoc a dočasné náhradní bydlení. Imigrantům  pomáhalo 

centrum hledat zaměstnání i bydlení a poskytovalo lékařskou péči,  právní 

pomoc i půjčky, aby mohli imigranti přivézt do Kanady svoji rodinu.66

 První vládní iniciativa na pomoc nově příchozím  vznikla v roce 1948 pod 

názvem Federální usídlovací služba (Federal Settlement Service).  Federální 

úředníci byli v rámci tohoto programu najímáni,  aby  pomáhali kanadským 

vojákům, jejich rodinám  a uprchlíkům s usídlením a adaptací na život  v Kanadě. 

V roce 1966 se vláda  distancovala od aktivního zapojení do pomoci nově 

příchozím a federální usidlovací služba pro imigranty  byla zrušena. Usídlování 

imigrantů  a prvotní pomoc byla přenesena  na specializované organizace, zřízené 

k těmto účelům, a podporované z vládních dotací.  V roce 1974  byl přijat nový 

Program  pro usídlování a adaptaci imigrantů  (Immigrant Settlement and 

Adaptation Program  - ISAP), čímž došlo k opětovnému  přenosu  odpovědnosti 
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66  Postupně byly zakládány i další organizace,  například Manitoba Interfaith Immigration Council, 
Italian Immigrant Aid Society. (National Settlement Conference 2 (Calgary - October 2-5, 2003), 
Settlement Accord, Section Four: The History of the Settlement Sector, dostupné z:  http://integration-
net.ca/english/ini/vsi-isb/conference2/working-travail/p03-03.htm - cit. 11.3. 2011)

http://integration-net.ca/english/ini/vsi-isb/conference2/working-travail/p03-03.htm
http://integration-net.ca/english/ini/vsi-isb/conference2/working-travail/p03-03.htm
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na vládu. Ta sice přímo usidlovací programy  nezajišťovala, ale koordinovala  a 

financovala veškeré aktivity  neziskových organizací a sdružení, zapojených 

do pomoci imigrantům.

 Do usídlovacích programů  můžeme zahrnout i jazykové kurzy  

pro imigranty, kteří vstupovali na trh práce. Právo imigrantů  získat  jazykovou 

průpravu v  jednom ze dvou oficiálních  kanadských jazyků bylo stanoveno 

zákonem 67. V roce 1986 byl představen pilotní program jazykové výuky 

(Settlement Language Training Program  – SLTP), určený  pro dospělé 

imigranty, jež se neuplatňovali na trhu práce,  primárně pak pro ženy  – 

imigrantky. Finanční prostředky, uvolněné vládou na podporu tohoto 

programu, byly  poskytovány  neziskovým organizacím, zajišťujícím  jednotlivé 

jazykové kurzy. Celkem výuka jazyka  čítala  až 500 hodin a jejím cílem  bylo 

poskytnutí jazykových dovedností, potřebných pro zvládání každodenního 

života. SLTP se stal trvalou součástí usídlovacích programů v roce 1989.68

 První ucelená federální koncepce integrace imigrantů  byla  schválena až v  

roce 1991  (pod názvem Federal Immigrant Integration Strategy) a byla 

součástí pětiletého plánu pro imigraci (Federal Immigration Plan).  Právě 

v systematické podpoře imigrace lze spatřovat příčiny  přijetí jednotné integrační 

politiky. 

 Ač nejsou imigrační politiky  Kanady  předmětem této práce, pro uvedení 

do problematiky  integrace je dle mého názoru vhodné zmínit  některá fakta. 

Imigrace je federální vládou považována za zásadní,  neboť v  minulosti výrazně 

přispěla  k rozvoji hospodářství,  společnosti a kultury  a  stejně tak je vnímána 

i pro budoucí rozvoj - pro budování “Kanady  zítřka”. Pokrývá  potřeby  trhu 

práce, ovlivňuje demografický  vývoj a přispívá  k dynamickému rozvoji 
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67 Jednalo se o Adult Occupational Training Act z roku 1967 a následně National Training Act, přijatý 
v roce 1982.

68 National Settlement Conference 2 (Calgary - October 2-5, 2003), Settlement Accord, Section Four: The 
History of the Settlement Sector, dostupné z:  http://integration-net.ca/english/ini/vsi-isb/conference2/
working-travail/p03-03.htm - cit. 11.3. 2011
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společnosti i ekonomické prosperitě.69 Z těchto důvodů  je v  Kanadě prosazována 

aktivní imigrační politika.70 Preferenční postavení z hlediska imigrační strategie 

požívají ekonomičtí migranti, tj. kvalifikovaní pracovníci, investoři, podnikatelé 

a osoby  samostatně výdělečně činné. Pokud se podíváme na poměr  zastoupení 

jednotlivých “kategorií” imigrantů  při udělování povolení k trvalému pobytu, 

patří ekonomickým  imigrantům  60 % díl. Ostatní tvoří  osoby  s mezinárodní 

ochranou (11  - 12  %) a imigranti, přicházející za účelem sjednocení rodin (24 -  

30 %).71

 Imigrační politiky  kalkulují s budoucím ekonomickým  rozvojem. Je vidět, 

že ekonomický  potenciál imigrantů  stojí na  předním místě, s čímž souvisí 

i přijetí integračních politik. Protože cílem  integrace je samozřejmě i to, aby 

se imigrant stal produktivním členem  společnosti,  která tak může plně využívat 

potenciál, jež přistěhovalectví nabízí.

 Federální koncepce pro integraci postupovala v  tomto duchu a snažila  

se přijít s koordinovaným přístupem, který  by  byl co nejefektivnější.  Ponechala 

již osvědčený  ISAP, zatímco SLTP a jazykové kurzy, rozšiřující profesní jazykové 

znalosti, byly  převedeny  pod jeden program, tzv. Program  na výuku jazyka 

pro nově příchozí (Language Instruction for Newcomers to Canada - LINC). 

Součástí usídlovacích programů se stal také Hostitelský  program (Host 

Program),  fungující od roku 1984. Tento program  byl určen pouze pro osoby 

pod mezinárodní ochranou, ale s přijetím federální strategie pro integraci byl 

rozšířen na všechny  nově příchozí bez rozdílu. Kromě důrazu na ekonomickou 

integraci imigrantů  byla zvýšená pozornost věnována i rovině občanské 
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69 Annual Report to Parliament on Immigration, 2005, Section 1, dostupný z:  http://www.cic.gc.ca/
english/resources/publications/annual-report2005/section1.asp - cit. 10.3. 2011

70  Federální vláda každoročně stanovuje početní kvóty pro přijímání imigrantů, včetně uprchlíků. 
Liberální strana, která byla u moci v letech 1993-2006 stanovila za optimální pro výpočet počtu 
udělených povolení k trvalému pobytu jedno procento z celkového počtu obyvatel Kanady. Ze statistik 
vyplývá, že za posledních deset let bylo ročně uděleno od 190 do 280 tisíc povolení. Pokud bychom tato 
čísla přepočetli vůči počtu obyvatel, pohybovali bychom se v rozmezí 0,6 - 0,8 procenta. (Preliminary 
tables - Permanent and temporary residents, 2010, dostupné z: http://www.cic.gc.ca/english/resources/
statistics/facts2010-preliminary/01.asp - cit. dne 28.4. 2011)

71 Facts and figures 2009 - Immigration overview: Permanent and temporary residents, dostupné z: http://
www.cic.gc.ca/english/resources/statistics/facts2009/permanent/02.asp - cit. 10.3. 2011
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a kulturní.  Celý  proces integrace měl tedy  zahrnovat nejen pomoc imigrantům 

v praktickém  životě, například při hledání zaměstnání či bydlení, ale současně 

měl usnadnit adaptaci a poznávání hodnot a zvyků  jejich “adoptivní” 

společnosti. (Integration Branch, CIC, 2001: 5).

4.4.3.1 Program pro usídlování 
a adaptaci imigrantů (Immigrant 
Settlement and Adaptation 
Program - ISAP)72

 Program  ISAP se zaměřoval na  prvotní podporu imigrantů  bezprostředně 

po příchodu do země.  V rámci programu fungovaly  dva základní proudy 

či kategorie služeb: ISAP Stream B, ISAP Stream A.  První kategorii 

představovaly  projekty  poskytující nepřímé služby. Zaměřovaly  se na celkové 

zlepšení doručení usídlovacích služeb přímo imigrantům. Projekty  zajišťovaly 

odborné semináře, různá školení a konference s cílem zvýšení informovanosti 

zapojených pracovníků i zprostředkování mezioborových diskusí,   které mohly 

vnést pozitivní změny  do celého programu. V rámci ISAP Stream B byla 

podporována publikační činnost, týkající se integračních politik a konkrétních 

programů, výzkum a evaluační projekty.

 ISAP Stream A zahrnoval specifikované a  CIC podporované kategorie 

služeb, na které mohly  SPOs získat  finační prostředky. Program rozlišoval šest 

základních oblastí služeb: 

 Posouzení a stanovení potřeb klientů: Služby  spadající do této 

oblasti se zaměřovaly  na pomoc při zajišťování základních potřeb nově 

příchozích. Pomáhaly  stanovit cíle a priority  na  základě individuálních  potřeb 
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každého klienta  a vytvořit realistický  plán pro jejich  dosažení. Tyto služby  mohli 

imigranti využívat opakovaně,  a to v  závislosti na tom, v  jaké fázi usídlení 

se právě nacházeli. Bezprostředně po příchodu do země jsou samozřejmě 

potřeby  každého imigranta rozdílné, a proto byla pomoc adresována 

individuálně.  Nejčastěji se jednalo o asistenční služby  spojené s hledáním 

bydlení, umísťování dětí do škol, registrací do jazykových kurzů  apod. Později 

mohli imigranti využít  služby  při hledání zaměstnání či poradenství 

při registraci do navazujících jazykových kurzů či jiných vzdělávacích programů.

 Doporučení či odkázání na patřičné komunitní služby: Usídlovací 

služby  plnily/plní funkci mediátora mezi nově příchozími a širší komunitou. 

V Kanadě působí celá řada organizací a uskupení,  na které se imigranti mohou 

obrátit s žádostí o pomoc při uspokojování svých potřeb. Usídlovací služby  pak 

mohou odkázat na  konkrétní organizaci,  jež néjlépe vyhoví nově příchozím 

v jejich požadavcích a pomůže najít  nejvhodnější řešení. Usidlovací služby 

pomáhají imigrantům  i s hledáním  zdravotní péče, právní asistence 

či vzdělávacích institucí v jejich okolí apod.

 Informační služby a orientace ve společnosti: V rámci programu 

ISAP byla vytvořena důležitá oblast služeb, jež poskytovala  nově příchozím 

informace, týkající se orientace v každodenním praktickém  životě.  Tyto služby 

se zaměřovaly  na seznámení imigrantů  s fungováním veřejné dopravy, 

bankovních služeb, s registrací do škol, bydlením, nakupováním jídla 

či oblečení, vytvářením rodinného rozpočtu, přípravou  stravy,  vedením 

domácnosti, bezpečností, zdravotní a  sociální péčí apod. Neméně důležitou 

součástí těchto informačních aktivit bylo i představení práv  a  povinností, jež 

s sebou život v Kanadě přináší.

 Překladatelství a tlumočnictví: Imigrantům  byly/jsou k dispozici 

bezplatné překladatelské a tlumočnické služby. Ty  mohou využívat pouze 

za podmínky, jedná-li se o záležitosti spojené se zabezpečením základních 

potřeb jako je zaměstnání, zdravotní péče, vzdělání či právní asistence.
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 Poloprofesionální poradenství: Služby  v oblasti poradenství 

se zaměřovaly  na řešení individuálních problémů nově příchozích. Nejednalo se 

v žádném případě o psychoterapii, ale spíše o pomoc při definování problému. 

Poradenské služby  se snažily  nabídnout řešení daného problému a v případě 

potřeby  měly  možnost klienta odkázat na organizace, specializující se 

na konkrétní, klientem vyžadovanou oblast “problému”.

 Služby spojené se zaměstnáním: Zisk a udržení zaměstnání imigranty  

je považováno za důležitou součást usídlovací fáze integrace, a proto byla/je 

poradenství v této oblasti věnována značná pozornost. Jednotlivé služby 

nabízely  imigrantům  pomoc při psaní životopisu, přípravě na přijímací 

pohovory, s hledáním  a získáním  zaměstnání.  Do této oblasti též patřilo 

poradenství ohledně možností imigrantů navštěvovat nástavbové jazykové 

programy  zaměřené na specifické dovednosti a znalosti potřebné pro výkon 

povolání.

 Program  ISAP pokrýval širokou škálu služeb a jako celek tvořil jádro 

usídlovacích programů, nabízených CIC. Většina těchto služeb byla prakticky 

zachována i v  novém Usídlovacím programu. Pokud se podíváme na  jednotlivé 

služby, jejich hlavní náplní bylo poradenství pro specifické oblasti, popřípadě 

odkázání na jinou,  kompetentnější organizaci.  Program  ISAP byl zacílen na 

první fázi integrace imigrantů, tj. usídlení. Služby  byly  zaměřeny  zejména na to, 

aby  imigrant byl schopen fungovat samostatně a bez pomoci ve společnosti. 

Úspěšnost usídlení byla podpořena ještě kombinací s hostitelským programem  a 

programem na výuku jazyka.
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4.4.3.2 Hostitelský program

 Hostitelský  program  plně odpovídal na  základní přístup k integraci 

přistěhovalců.  Integrace je chápána  jako dvousměrný  proces, do kterého se musí 

zapojit jak přijímací společnost, tak imigranti. V případě hostitelského 

programu byl tento předpoklad splněn. Hlavním  záměrem  hostitelského 

programu byla  pomoc nově příchozím  překonat stres z příchodu do nového 

a často neznámého prostředí. Zároveň  program zajišťoval mezikulturní 

propojení, neboť  byl založen na dobrovolnictví ze strany  Kanaďanů, čímž byl 

zajištěn kontakt  mezi většinovou společností a  menšinovými skupinami. 

Dobrovolníci pomáhali imigrantům s osvojením si jazyka, poznáním kanadské 

společnosti a jejích hodnot i navazováním  kontaktů  mimo vlastní etnicko-

kulturní komunitu. (Biles, 2008: 145).

 Pod záštitou hostitelského programu probíhalo náborové řízení 

dobrovolníků, jejich selekce na základě stanovených kritérií a  školení. Výběr 

dobrovolníků spadal do kompetencí k tomu zřízených organizací. Vhodní 

“hostitelé” pak procházeli řadou odborných  školení, kde získávali potřebné 

informace pro výkon dobrovolnické činnosti. Dobrovolníci absolvovali výcvik 

zvládání nejrůznějších situací, konfliktů  či nedorozumění,  vyvolaných  například 

jinými kulturními a společenskými normami chování. Učili se reagovat 

na kulturně senzitivní otázky  i pomoci s případnými problémy, se kterými 

se nově příchozí mohli setkat.73

 Dobrovolník nejčastěji pomáhal s procvičováním  jazyka a jiných  

dovedností jako například práce na PC apod. Nezastupitelnou roli odvedli 

dobrovolníci při seznamování klienta s kanadskou společností a  orientaci v  ní. 

Hostitelský  program umožnil vnést  do procesu integrace osobní přístup 

(díky provázání dobrovolníka s klientem) a  poznat nově příchozím každodenní 
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život “zevnitř”. Tento mezikulturní kontakt  přispíval k odstraňování předsudků 

a poznávání nových kultur, což přinášelo vzájemné obohacování. Z mého 

pohledu bylo/je zapojení dobrovolníků  do procesu integrace imigrantů  velmi 

důležité, neboť se tím posiluje tolerance a veřejná podpora multikulturalismu.

4.4.3.3 Program na výuku jazyka 
pro nově příchozí - LINC74

 Program  na výuku  jazyka pro nově příchozí (LINC) byl zaveden v  roce 

1992  a stal se klíčovým  prvkem  federální integrační strategie. Pod záštitou 

programu byly  nově příchozím poskytovány  základní kurzy  anglického 

či francouzského jazyka. Právě znalost jednoho z oficiálních kanadských jazyků 

byla/je považována za předpoklad úspěsné sociální, kulturní a ekonomické 

integrace. Výuka byla uzpůsobena tak, aby  co nejvíce vyhovovala potřebám 

klientů. Přístup k programům měli všichni dospělí a  mohli se jich zúčastnit 

nejpozději do tří let od příchodu do Kanady.

 Účelem  jazykových kurzů  bylo/je naučit nově příchozí orientovat 

se v životě v  Kanadě a samostatně zajišťovat své každodenní potřeby. 

Do učebních osnov  byla zahrnuta témata kanadské kultury  a společnosti, 

globálních problémů  a lidských práv  či kanadských zákonů  a  povinností 

spojených se státním občanstvím. To vše mělo pomoci imigrantům  stát 

se plnohodnými a participujícími členy kanadské společnosti.

 Aktivity  zaštiťované programem  LINC lze rozdělit do tří základní oblastí: 

hodnocení jazykových znalostí, výuka jazyka a asistenční služby.
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 První oblast  služeb využívá  imigrant po přihlášení se do programu, neboť 

je nutné určit úroveň jeho jazykových znalostí. K tomu jsou využívány 

standardizované srovnávací testy 75.  Tyto testy  mohou nově příchozí vykonat 

ve více než šedesáti centrech (Assessment Centre),  která jsou rozložena po celé 

zemi. Kromě hodnocení jazykové vybavenosti imigranta jsou posuzovány  také 

jeho individuální potřeby. Až poté jsou mu doporučeny  nejvhodnější jazykové 

kurzy v jeho dosahu.

 Druhou oblastí služeb, jež spadají pod program LINC jsou  již konkrétní 

jazykové kurzy  a  výuka. Jednotlivé služby  se snaží imigrantům  co nejvíce vyjít 

vstříc a jsou  uzpůsobeny  jejich  potřebám. V Kanadě fungují kurzy  celodenní, 

dopolední, odpolední či večerní. Imigranti mohou zvolit  také distanční studium. 

Po úspěšném dokončení jazykového kurzu získá každý absolvent certifikát. 

 Od roku  2004 se mohou imigranti zapisovat do jazykových kurzů pro 

pokročilé (Enhanced Language Training – ELT). Tyto kurzy  jsou, na rozdíl 

od těch spadajících pod LINC, zaměřeny  na profesní jazykové znalosti 

a odpovídají tak na potřeby  imigrantů, kteří již určité jazykové znalosti mají 

a potřebují je rozšířit,  aby  se mohli zapojit do pracovního procesu a zejména 

najít a udržet si znalostem a vzdělání odpovídající profesi.76

 Poslední z oblastí jsou  nepřímé asistenční služby  (LINC Delivery 

Assistance), poskytující podporu na kurzech participujícím organizacím. 

Tyto služby  zahrnují jak odborné hodnocení přínosu a úspěšnosti jednotlivých 

kurzů  s cílem  zlepšovat jejich kvalitu, tak vytváření učebních  osnov  a podkladů 

či výukových materiálů pro vyučující a studenty.
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76 Enhanced Language Training, dostupné z: http://www.cic.gc.ca/english/department/partner/elt-spo.asp 
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4.4.4 Současná integrační 
koncepce - Usídlovací program77

 Usídlovací program (Settlement Program) byl vytvořen na přelomu  

let 2008/2009 a představuje do dnešní doby  fungující integrační koncepci. 

Hlavním  motivem změny  byla snaha o modernizaci dosavadního přístupu 

k integraci imigrantů  s cílem celkového zlepšení výstupů  usídlovacích  služeb, 

poskytovaných v  rámci jednotlivých programů.  Zlepšení výstupů  má být 

dosaženo prostřednictvím flexibilnějších služeb a individuálnějšího přístupu ke 

klientům. Nový  přístup přináší orientaci na výsledek a jasně rozlišuje 

odpovědnost při poskytování služeb. Změny  doznaly  i oblasti plánování 

a koordinace. Avšak tou na první nejviditelnější změnou, ke které došlo,  bylo 

sloučení předchozích,  odděleně fungujících programů, tj. ISAP, LINC a Host, 

do jednoho jediného (usidlovacího) programu.

 V rámci usídlovacího programu bylo vytyčeno pět  základních výstupů. 

Těmi jsou:  schopnost orientace ve společnosti (klient má dostatečné a přesné 

informace potřebné k tomu, aby  mohl činit rozhodnutí ohledně usídlení, 

orientuje se ve společnosti a rozumí svým právům  a povinnostem), znalost 

jazyka/dovedností (klient ovládá jazyk - anglický  či francouzský, a dovednosti 

potřebné k praktickému fungování v  kanadské společenosti), přístup na trh 

práce (klient disponuje znalostmi pracovního prostředí, je obeznámen s tím, 

jak najít a ucházet se o pracovní pozici), podpora ze strany  komunity  (klient je 

zapojen do širší komunity, navazuje a rozvíjí kontakty  se svým okolím), rozvoj 

politik a programu (vytváření standardů, koordinace programu s cílem zajištění 

efektivního doručení usidlovacích služeb, poskytování služeb má srovnatelné 

výsledky  po celé zemi,  analýza vstupů a řešení překážek a potřeb komunit 

a klientů).
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 Výše nastíněné výstupy  nebo obecně cíle usídlovacího programu mají být 

dosaženy  pomocí jednotlivých  kategorií služeb, jež mohou nově příchozí využít. 

Podle předmětu činnosti bylo vytvořeno šest kategorií usídlovacích aktivit. 

CIC nazývá tyto kategorie streams, ale vzhledem k nepříliš vhodnému českému 

ekvivalentu, tj. proud, budu používat pojem kategorie (služeb). 

 První kategorii tvoří informační služby,  které poskytují nově příchozím 

poradenství jak před příjezdem, tak po příjezdu  do Kanady. Tyto služby  zahrnují 

informační servis ohledně možností bydlení, zaměstnání, jazykových kurzů, 

vzdělávání a rozvoje profesních, odborných dovedností. Druhou kategorii 

představují služby  týkající se zaměstnání a stejně tak jako informační služby 

spadaly  před přijetím  usidlovacího programu  pod ISAP. Rozsah  poskytovaných 

služeb v těchto oblastech se oproti ISAP nezměnil. Jazykové kurzy  a  rozvoj 

dovedností, potřebných pro každodenní život,  tvoří třetí kategorii služeb 

poskytovaných pod záštitou  usidlovacího programu. Jediná změna oproti 

předchozí koncepci je pouze zahrnutí výuky  jazyka pod jeden souhrnný 

program. To samé platí i pro čtvrtou kategorii služeb, kterou  je propojení s 

komunitou, dříve fungující pod samostatným hostitelským programem. 

Tyto služby  podporují nově příchozí v  jejich úsilí při navazování kontaktů 

ve společenské i profesní sféře, při začleňování do komunity  a zároveň se snaží 

o to,  aby  i komunita byla zapojena do podpory  participace přistěhovalců 

na jejím rozvoji a  “životě”.  Zbývající dvě kategorie - adresování péče a podpora 

služeb mají za  cíl usnadnit nově příchozím  přístup k jednotlivým usidlovacím 

službám. Pod službami adresující péči si představme prvotní stanovení potřeb 

klientů, zhodnocení jejich možností, poradenství jaké služby  mohou využívat 

a kde je popřípadě najdou.  Podporou služeb rozumíme například služby 

zajišťující hlídání dětí v  době, kdy  se jejich  rodiče účastní jazykových kurzů 

apod.

 Oproti předchozím  programům, přínáší tento současný  individuálnější 

přístup ke klientovi.  Pomocí služeb,  jež jsou “ušité na míru” konkrétnímu 

klientovi, je vytvářen jakýsi osobní plán integrace, čímž se program snaží 

odpovídat na často odlišné potřeby  imigrantů. I přes sloučení do jednoho 
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programu, zůstaly  zachovány  téměř  všechny  dříve poskytované služby, byť 

v rámci separátní programů.  Z mého pohledu  se jedná spíše o kosmetické 

úpravy  administrativního rázu bez většího dopadu na úspěšnost integrace. 

Vzhledem k tomu, že současný  program  funguje poměrně krátký  časový  úsek, 

neexistují žádná data,  která by  hodnotila  jeho úspěšnost či neúspěšnost 

ve srovnání s předchozími programy. Na rozsudek si tedy  budeme muset ještě 

nějaký čas počkat.

 

_______________________________________________________

4.5 Shrnutí

 Kanadská koncepce integrace je složena ze dvou fundamentálních článků: 

multikulturalismu a  multikulturních  programů  a  integračních, tzv.  usídlovacích 

programů.  Každá ze složek se zaměřuje na jinou  fázi integrace imigranta. 

V první fázi integrace (usídlení) přichází usídlovací programy, které mají za úkol 

seznámit  nově příchozí s kanadskou  realitou a naučit je orientaci ve společnosti. 

V první fázi je z mého pohledu velmi důležitá výuka jazyka. Schopnost imigranta 

dorozumět se je předpokladem  pro získání zaměstnání a tedy  i správnému 

nakročení směrem k integraci do přijímací společnosti. V opačném  případě 

může vést k sociální izolaci a segregaci jedince či celé skupiny/komunity.

 Multikulturní program  se, na  rozdíl od usídlovacího, obrací na  celou  

společnost (nejen na imigranty) s cílem zajištění základního přístupu k integraci 

jako procesu, kdy  dochází k oboustrannému přizpůsobení (ze strany  imigrantů 

i kanadské společnosti).  V případě integračního procesu  ovlivňuje program 

zejména jeho druhou a třetí fázi - adaptaci a integraci.

 Hlavním  záměrem integrační koncepce je dosahování sociální koheze 

a konsenzu  ve společnosti a vyhnutí se potenciálně konfliktním  interakcím. 
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Co je důležité, celá koncepce vychází z ideje o nutnosti respektovat osobní 

integritu imigrantů  a umožnit jim  udržet si etnicko-kulturní identitu. Zde je 

patrný  vliv  multikulturalismu, který  se tímto snaží podporovat  a uchovávat 

diverzitu kanadské společnosti.  Současně, spolu  s usídlovacím programem, 

usiluje o to,  aby  společnost  byla vnitřně soudržná. Multikulturalismus tedy  plní 

nenahraditelnou jednotící funkci, neboť obhajuje diverzitu a staví ji do pozice 

znaku, chrakteristického pro kanadskou společnost, jejíž součastí jsou taktéž 

imigranti. 

 Na druhou stranu, multikulturalismus tak jak je oficiálně hlásán a navenek 

prezentován, může vytvářet mylnou představu o tom, jak je v  praxi aplikován 

ve vztahu k přistěhovalcům. Když se blíže podíváme na integrační politiky 

vtělené do usídlovacího programu, zjistíme, že propagovaný  multikulturalismus 

se kamsi vytratil. Veškeré služby  poskytované v  rámci usídlovacího programu 

vyvíjejí určitý  tlak na imigranta, aby  se přizpůsobil kanadským  hodnotám 

a normám, byť se jedná o nenásilný  způsob vedený  formou informativních 

přednášek či působením kanadských dobrovolníků.

 Multikulturalismus jako takový  garantuje všem  bez rozdílu možnost 

udržovat  nejrůznější aspekty  etnicko-kulturního dědictví. Metafora mozaiky  má 

evokovat respektování integrity  kultur  (imigrantů). Ve skutečnosti se etnicko-

kulturní odlišnosti projevují zejména ve sféře soukromí (v  rámci rodiny, 

popřípadě dobrovolných  spolků  a asociací), což není v  rozporu  s institucionální 

integrací,  neboť  imigranti participují v  rámci veřejných  institucí dominantní 

kultury,  resp. kultur  (anglofonní a frankofonní) a hovoří jedním ze dvou 

oficiálních jazyků. (Kymlicka, 1995: 14). Současné multikulturní politiky 

se zaměřují především  na podporu prevence rasové nesnášenlivosti a  programy 

mezikulturního porozumění. 

 Přenesením  agendy  multikulturního programu na  CIC došlo k silnějšímu 

propojení priorit usídlovacího a multikulturního programu. Oba programy 

se oproti období, kdy  bylo vytváření multikulturního programu v  kompetenci 

ministerstva dědictví Kanady, více doplňují a tvoří ucelenější celek. 
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 Usídlovací program ovlivňuje integraci jak do kulturní, tak do občansko-

politické i socio-ekonomické roviny. Imigranti skrze jednotlivé služby  poznávají 

kanadské normy  a hodnoty  a povinně se učí jednomu ze dvou oficiálních jazyků, 

což je předpokladem pro získání zaměstnání a úspěšnou socio-ekonomickou 

integraci.  Ta  je navíc podporována dalšími opatřeními ze strany  federální vlády, 

která se snaží vyjít imigrantům  vstříc zejména co se týče uznávání zahraničních 

dokladů  o vzdělání, boji proti diskriminaci na trhu práce a rozšířením 

jazykových kurzů o odborné, více zaměřené na konkrétní profesi.  Důležitým 

krokem v  celém procesu integrace imigrantů  je ministerstvem  pro občanství 

a imigraci považováno získání státního občanství, s čímž samozřejmě souvisí 

občansko-politická rovina integrace. V současné době je pro získání občanství 

nutné splňovat několik podmínek. Žadatel musí být starší 18 let, žít  legálně 

v zemi minimálně tři roky  a složit  “naturalizační test”, ve kterém  prokazuje své 

jazykové dovednosti a znalosti svých práv  a povinností spojených  s občanstvím, 

kanadské historie, geografie a  porozumění kanadským hodnotám, institucím 

a symbolům.78 Stanovené podmínky  pro získání státního občanství jasně ukazují 

tlak vyvíjený na imigranty, aby přijali kanadské hodnoty a normy za své.

 Klasifikovat kanadský  přístup k integraci imigrantů  dle základní 

“typologie”  (modely  integrace - viz kapitola Integrace a integrační politiky) není 

v  podstatě možné, neboť  nevyhovuje žádnému z modelů. V Kanadě bezesporu 

najdeme multikulturní přístup k integraci, který  je ale kombinován s důrazem 

a aktivní podporou  začlenění imigrantů  do společných,  veřejných vzdělávacích, 

ekonomických  a politických institucí. Imigranti si mohou ponechat  určité 

aspekty  své etnicko-kulturní identity,  ale zároveň  musí být schopni doruzumět 

se jedním ze dvou oficiálních jazyků  a  dodržovat základní hodnoty  a  normy 

kanadské společnosti.  V případě, že chtějí získat kanadské státní občanství musí 

dokonce prokázat své znalosti Kanady  (historie,  geografie, norem, hodnot 

apod.) a jazyka v “naturalizačním testu”. 
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 Jak dostupné studie ukazují, tento kombinovaný  přístup k integraci se zdá  

být  tím  správným řešením. Potvrzuje to zejména vysoký  stupeň  vzájemné 

identifikace a přijetí mezi imigranty  a rodilými Kanaďany.  Kanaďané vnímají 

přistěhovalce a  diverzitu   společnosti jako klíčové prvky  jejich vlastní - kanadské 

identity. Například z výzkumů  veřejného mínění (Focus Canada) z roku  2003 

vyplývá, že 85 % Kanaďanů považuje multikulturalismus za důležitou součást 

kanadské národní identity. V opačném  směru se objevily  stejné výsledky. 

Dotazovaní přistěhovalci v  průzkumu uváděli, že jsou hrdí na to žít  v  Kanadě 

i na kanadskou demokracii, svobodu v  zemi a multikulturalismus. Oboustranné 

porozumění je důležitým  předpokladem pro úspěšnou integraci imigrantů.  

(Kymlicka, 2010: 7). Dalším ukazatelem toho, že integrační politiky  sklízejí 

úspěch, je vysoká míra naturalizace imigrantů. Jak píše Kymlicka  proti kritikům 

multikulturalismu: “pokud by  byla kritika multikulturního přístupu oprávněná, 

musela by  poklesnout míra naturalizace“79  (ve srovnání s obdobím  před jeho 

přijetím). Tento předpoklad se ale nepotvrdil. Kymlicka dále zmiňuje, že 

ze zisku  státního občanství neplynou imigrantům  téměř  žádné výhody, mimo 

volebního práva. Kanadský  občan má stejná občanská práva  i přístup 

k sociálním dávkám jako ti, co mají pouze povolení k trvalému pobytu  v  zemi. 

Vysokou míru naturalizace vysvětluje Kymlicka  tím,  že se “imigranti s Kanadou 

identifikují a tímto aktem chtějí své členství formalizovat” 80.

 Prostorová segregace minorit a  tvorba ghet, taktéž jedno z měřítek pro 

posuzování zdárnosti integrace, se v  Kanadě téměř  nevyskytuje, a pokud ano, 

není tak jako v  jiných zemích spojena s chudobou, závislostí na sociálních 

dávkách, sníženou sociální mobilitou, kriminalitou a  společenskou  izolací. 

(Kymlicka, 2010: 8).

 V čem  ale spočívá úspěch kanadské integrační koncepce? Z mého pohledu  

je nejdůležitější ona  kombinace multikulturalismu a usídlovacích programů, 

tedy  jakýsi hybridní model integrace. Důraz na znalost jazyka a ekonomickou 
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integraci imigrantů  považuji za zásadní. Tento hybridní model dává  imigrantům 

možnost zkombinovat jejich etnicko-kulturní identitu  s národní identitou 

přijímací společnosti. K integraci přispívá též fakt, že Kanada sama sebe 

definuje jako multikulturní národ, což odkazuje k tomu, že imigranti jsou jeho 

podstatnou a nepostradatelnou  součástí. Veřejný  respekt k odlišným  identitám 

zvyšuje podle výzkumů  předpoklad, že se imigranti snáze identifikují s národní 

identitou přijímací společnosti.

 Multikulturalismus je v  Kanadě v  současné době hodně diskutovaným 

tématem. Má  tak jak to bývá řadu kritiků i vyznavačů. Kritika přichází zejména 

v  souvislosti s vývojem  v  západoevropských státech, kde jako přístup k integraci 

naprosto selhal. Dle mého názoru, nelze aplikovat  situaci v  západní Evropě na 

Kanadu. Platí zde naprosto odlišné podmínky  a i historický  vývoj,  zejména 

vnímání odlišnosti nelze srovnávat  s evropskými státy.  Z toho vyplývá, 

že situace, která nastala v  Evropě, není budoucím  scénářem  pro Kanadu. 

Samozřejmě s podmínkou, že Kanada zásadním  způsobem  nezmění dosavadní 

cestu k integraci přistěhovalců.
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5. Závěr

 Závěr této práce patří komparaci nizozemského a kanadského přístupu  

k integraci imigrantů.  Hlavním cílem je snaha ze srovnání obou zemí vyvodit, 

proč multikulturalismus v  Nizozemsku selhal a v  Kanadě, byť  s určitými 

změnami, stále funguje. Sledované období v  případě Nizozemska zahrnuje 

časový  úsek od přijetí politiky  etnických minorit v  roce 1983  do roku  1998, 

kdy byl schválen Zákon o integraci nových přistěhovalců.  V tomto období, 

resp. minimálně do roku 1994, před uvedením  tzv. integrační politiky, lze mluvit 

v  případě začleňování imigrantů  v  Nizozemsku o multikulturalismu. 

U Kanady se věnujeme období, jež začíná vyhlášením oficiální politiky 

multikulturalismu v  roce 1971  až po současný  vývoj integračních politik, včetně 

multikulturních. Komparace zahrnuje pouze politiky, implementované 

celostátně,  nevěnuje se programům na nižších úrovních administrativně-

správního členění obou států.

 Předmětem komparace budou, jak již bylo řečeno, integrační politiky  obou  

států. Zde je nutné zmínit,  že v  případě Kanady  budou  zohledněny  integrační 

politiky  jako celek, tzn.  že budou  komparovány  jak multikulturní, tak usidlovací 

programy. Důvodem je vzájemné propojení obou složek integračních politik 

a také to, že multikulturní programy  nejsou zacíleny  na integraci přistěhovalců, 

ale de facto na utváření a posilování multikulturní společnosti. V rámci 

integračních politik obou států  sleduji předmět  zájmu - komu  byly/jsou  politiky 

určeny, cíle - čeho mají dosáhnout a jak tyto stanovené cíle dosahují - pomocí 

jakých prostředků a opatření. 

 Výsledná podoba integračních politik se samozřejmě nevytvářela bez 

vnějších  vlivů, proto budou v  této kapitole zmíněny  i příčiny  či důvody, které 

oba státy  vedly  k přijetí multikulturalismu. Na základě srovnání obou zemí se 

v závěru kapitoly  pokusím o analýzu faktorů, jež vedly  k úspěšnosti kanadského 

a selhání nizozemského přístupu k integraci imigrantů.
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 Je nutné říci, že podoba integračních politik v  obou zemích je naprosto 

odlišná a nenajdeme zde téměř  žádné shodné znaky. Zásadní rozdíly, které měly 

následný  vliv  na formulaci integračních politik, najdeme v  historickém vývoji 

a utváření národů  v  obou zemích. Budování národa v  Kanadě bylo úzce spojeno 

s přistěhovalectvím, a proto ji řadíme mezi tzv. národ přistěhovalců  (viz blíže 

1. kapitola). Nizozemsko je naproti tomu představitelem  tzv. národa 

starousedlíků  a  s rozsáhlejším  přílivem  přistěhovalců  se setkalo až v  souvislosti 

s poválečným hospodářským rozvojem. Potřeba  pracovní síly  se odrážela 

v podpoře pracovní migrace, která  však s ekonomickou krizí v  70. letech 

definitivně skončila. Rozdíly  jsou  tedy  patrné jednak v  imigračních  politikách, 

kdy  Kanada imigraci do země stále podporuje, neboť je vnímána jako klíčová 

zejména pro hospodářský  rozvoj země a její pozitivní demografický  vývoj,  tak 

v přístupu  k imigrantům a kulturním odlišnostem (otevřenost vs. uzavřenost). 

Vzhledem k tomu, že přistěhovalectví provází Kanadu od vzniku prvních 

francouzských osad na jejím  území, je považováno za její přirozenou součást. 

Přistěhovalci nejsou veřejností vnímáni jako hrozba společnosti a její 

soudržnosti, naopak je v  nich spatřován přínos. (viz příloha č.  6). Pozitivní 

a otevřený  přístup k přistěhovalectví odráží i fakt, že v  Kanadě se ve srovnání 

s Nizozemskem neetablovaly  žádné utrapravicové politické strany, 

rozdmýchávající protipřistěhovalecké nálady ve společnosti.

 Nizozemsko zažilo zásadnější zkušenost s imigrací později,  než tomu bylo 

v Kanadě a na  tuto skutečnost nebylo připraveno. Navíc až do 80. let 20. století 

žilo v  mylné představě,  že se imigranti po určité době strávené v  zemi vrátí zpět 

do svých vlastí. Tento předpoklad se odrazil i do integračních politik, konkrétně 

do politiky  etnických minorit,  a byl jedním z důvodů, proč  nizozemská vláda 

podporovala imigranty  v  tom, aby  si udrželi svoji kulturní identitu. V tomto 

bodě se dostáváme k důvodům, jež vedly  vlády  obou zemí k přijetí 

multikulturalismu, a opět  nacházíme diametrálně odlišné postoje, s čímž souvisí 

i to, jak je multikulturalismus chápán a k čemu vlastně slouží.

 Kanadský  multikulturalismus nepředstavuje klasický  model integrace 

a nevztahuje se pouze na imigranty,  nýbrž na  celou společnost. Ukazuje směr, 
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jak mají být začleňovány  národní81 a etnické rozdíly, s cílem  vytvářet tolerantní 

a inkluzivní společnost. Multikulturalismus byl v  Kanadě odpovědí 

na požadavek uznat rozmanitost kultur  a jejich příspění jako stejně hodnotné, 

načež se tímto stal jedním  z ústředních  prvků kanadské národní identity, neboť 

odkazuje k sebepojetí či sebeobrazu, tj.  k tomu, jak národ vnímá sám sebe. 

V tomto případě hovoříme o multikulturalitě jako reálném stavu a znaku 

společnosti, jež má být skrze multikulturalismus coby  státní ideologii 

podporován a rozvíjen. 

 Multikulturalismus v  Nizozemsku byl naproti tomu zacílen pouze 

na imigranty  a jejich “integraci” do společnosti. Termín integrace uvádím 

v uvozovkách, neboť cílem  politiky  etnických minorit nebyla integrace imigrantů 

ve smyslu jejich začlenění do společnosti, ale jejich emancipace. 

Politika etnických minorit byla ovlivněna tradicí pilarizace nizozemské 

společnosti. Imigrantům v  návaznosti na tuto tradici bylo stejně tak, 

jako ostatním segmentům společnosti umožněno uchovat si svoji etnicko-

kulturní identitu, čímž mělo dojít  k jejich symbolickému  zrovnoprávnění 

s ostatními segmenty společnosti.

 Jak je patrné z předchozích odstavců, odlišnost historického vývoje a  s tím 

spojeného utváření národa a formování společnosti, včetně její kulturní 

diverzity, se odrazila do pojetí multikulturalismu  v  obou komparovaných 

státech. Odlišnost v  pojetí multikulturalismu pak zákonitě přináší i rozdíly 

v tom, komu je multikulturalismus směřován a k čemu slouží. Jediným 

společným znakem je (v  případě Nizozemska byla) snaha multikulturních 

politik podpořit přistěhovalce v  udržování jejich etnicko-kulturní identity,  ale 

už se rozchází v důvodech, proč by tomu tak mělo/má být.

 Pokud se blíže podíváme na integrační koncepce obou  zemí, nalezneme též 

řadu rozdílů. Kanadská integrační koncepce byla od svého přijetí daleko 

komplexnější,  než tomu bylo v  Nizozemsku. Předně obsahovala dva druhy 
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programů  - multikulturní a usidlovací.  Multikulturní program tedy 

představoval/představuje pouze dílčí část celé integrační koncepce, přičemž se 

zaměřuje na celou společnost, včetně imigrantů.  Usidlovací programy  jsou 

naproti tomu směrovány  jen imigrantům a jejich  integraci do společnosti. 

Na tomto dělení je vidět, že je usilováno o začlenění imigrantů  do všech sfér 

společnosti,  proto ta komplexnost celé koncepce.  Pokud srovnáme nizozemské 

integrační politiky, konkrétně politiku  etnických minorit, zatím  jen s kanadským 

multikulturním  programem, najdeme zásadní rozdíl  v  předmětu, na  který  jsou 

zaměřeny. Politika etnických  minorit definovala jako předmět svého působení 

skupiny  imigrantů,  jež byly  státem  oficiálně uznány  za minority. Celkem  se 

jednalo o osm etnických menšin, které toto “privilegium” získaly. 

 V cílech multikulturního programu a  politiky  etnických minorit  můžeme 

nalézt  jisté podobné znaky, ale výrazně se liší prostředky,  pomocí nichž těchto 

cílů mělo být  dosaženo. To souvisí zejména s historickým  vývojem  obou zemí 

a odlišným  pojetím multikulturalismu. V Kanadě prošly  multikulturní programy 

jistými změnami, ale v  zásadě lze říci, že tím  nejdůležitějším byla/je podpora 

kulturní rozmanitosti společnosti,  zajištění rovnosti (rovných příležitostí, 

rovného přístupu například v  oblasti vzdělávání, zaměstnání, kultuře atd.) a boj 

proti diskriminaci.  Nizozemská politika etnických minorit  taktéž podporovala 

imigranty  v  tom, aby  si udrželi svoji kulturní identitu,  ne však s cílem  rozvíjet 

multikulturní charakter  společnosti, jako tomu  bylo v  Kanadě.  Jejími hlavními 

prioritami byly: emancipace, rovnost před zákonem a zajištění rovných 

příležitostí. Poslední dva zmíněné cíle se v  podstatě shodují s prioritami 

kanadských multikulturních programů.  Prostředkem pro uchování kultury 

a identity  etnických  minorit  se v  Nizozemsku měla  stát jejich emancipace 

v rámci tradičních společenských segmentů,  přesněji řečeno etnickým 

minoritám bylo umožněno vytvářet nové segmenty, existující paralelně vedle 

stávajících. Tento systém  etnickým minoritám  umožnil získat stejná práva, 

jakými disponovaly  ostatní segmenty  společnosti. Politika etnických minorit se 

de facto nesnažila o integraci, ale o emancipaci státem určených minorit. 
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 Kanadské multikulturní programy  taktéž nejsou navázány  na integrační 

proces imigrantů,  byť ho ovlivňují.  Podporu integrace má zajistit  usidlovací 

program. Obdobné služby, spadající pod tento program v  Nizozemsku však zcela 

chyběly. V tomto bodě se tak dostáváme k jádru selhání (multikulturní) politiky 

etnických  minorit. Zásadní chybou nizozemské vlády  bylo předpokládat 

a doufat, že se imigranti navrátí zpět  do svých vlastí.  Z tohoto předpokladu pak 

vznikla myšlenka,  že je nutné podporovat imigranty  v  uchování jejich  kulturní 

identity. Vzhledem k tradici fungování systému  segmentů  v  rámci nizozemské 

společnosti není divu, že byl tento systém  aplikován i ve vztahu k imigrantům, 

přesně řečeno pouze k vybraným  etnickým  menšinám, a jejich začlenění 

do společnosti. Ve srovnání s Kanadou, která nikdy  nepřijala předpoklad 

dočasnosti setrvání imigrantů  na svém území, tak v  Nizozemsku chyběly 

jakékoli politiky, podporující integraci imigrantů do společnosti. Je otázkou, zda 

i v  případě existence těchto opatření například ve stylu kanadského usidlovacího 

programu, by  byl systém  segmentů  úspěšný? Domnívám se, že nebyl, neboť 

tento systém zákonitě nemohl integraci podporovat s odůvodněním, že 

k takovému účelu původně ani nebyl zřízen. Naopak jednotlivé skupiny 

uzamykal do sebe a tím  je separoval. Navíc celý  systém  nemohl fungovat 

dlouhodobě zejména v  souvislosti s rozrůzňováním zemí původu, odkud 

imigranti do Nizozemska přicházeli. Nebylo dlouhodobě udržitelné vytvářet 

nové a nové segmenty pro každou etnickou menšinu.

 Politika etnických minorit nebyla politikou integrační, nabízela pouze 

symbolické zrovnoprávnění s ostatními segmenty  nizozemské společnosti.  Navíc 

byla koncipovaná pouze pro vybrané etnické menšiny,  nezaměřovala se na 

všechny  imigranty. Ve srovnání s kanadskými multikulturními politikami byla 

v přístupu k imigrantům a jejich  etnicko-kulturní identitě daleko liberálnější. 

Etnickým skupinám umožnila žít ve vlastním  separátním - od zbytku 

společnosti téměř  odděleném světě, čímž je podporovala v  tom, aby  si uchovaly 

etnicko-kulturní identitu. Nenajdeme zde žádná  opatření,  která by 

v imigrantech rozvíjela pocit přináležitosti k nizozemské společnosti a jejím 

hodnotám. Ve srovnání s kanadským  modelem  je, domnívám  se, právě absence 

těchto opatření důvodem pro selhání multikulturního přístupu v  Nizozemsku. 

105



Úspěšnost kanadského modelu tkví právě v  oné kombinaci multikulturalismu 

s usidlovacími programy, jež mají podporovat integraci imigrantů při zachování 

jejich kulturní identity. 

 Kanadské integrační politiky  prosazují individuální občanskou  integraci, 

která nemá nic společného s asimilacionismem, ale je “plně kompatibilní 

s multikulturním dědictvím partikulárních  hodnot menšin”  (Fiřtová,  2007: 4). 

Tento specifický  přístup k integraci rozvíjí “duální příslušnost”  (Barša, 1999: 

56).  Imigrant přináleží k jednomu ze dvou kanadských národních společenství 

(anglofonnímu nebo frankofonnímu) a zároveň k vlastní etnicko-kulturní 

skupině.  V  Nizozemsku byla skrze systém pilířů  podporována pouze příslušnost 

k etnické menšině.  Nizozemská integrační koncepce postrádala od svého 

vzniku zejména povinné jazykové kurzy  a základní programy, seznamující 

přistěhovalce s nizozemskou  společností. Bez znalosti jazyka hostitelské 

společnosti si imigrant těžko najde zaměstnání. Stane se závislým  na systému 

sociálních dávek a tím  pádem  i zátěží pro přijímací společnost, která bude více 

náchylná podléhat protipřistěhovalecké rétorice utrapravicových  politických 

stran či hnutí. Politika etnických minorit měla  možná dobrý  záměr, ale bohužel 

nepřinesla úspěšné výstupy. 

 Prosazování individuální občanské integrace se v  Nizozemsku  částečně 

objevuje s přijetím  tzv. integrační politiky  v  roce 1994, kdy  dochází k odklonu 

od multikulturalismu. Definitivní tečkou za “érou multikulturalismu” 

je schválení Zákona o integraci nových přistěhovalců, který  zavádí povinné 

kurzy  jazyka a občanské výchovy. Tady  můžeme najít shodné prvky 

s kanadským usidlovacím programem. V Nizozemsku však není tato integrační 

koncepce doplněna o multikulturní rozměr, a proto ji lze považovat  za téměř 

asimilační.

 Z předchozí komparace je patrné, že integrační politiky  obou zemí 

ve sledovaném  období vykazují diametrální odlišnosti. Za nejzásadnější faktor, 

ovlivňující přístup k imigrantům  a jejich integraci do společnosti, považuji 

v Kanadě konstrukci národní idenity. Vzhledem k diverzitě společnosti není 
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možné jednoznačně kulturně, nábožensky  či etnicky  definovat, co je a  co tvoří 

kanadskou národní identitu, a  z tohoto podnětu  není možné chtít 

po imigrantech, aby  se ztotožnili s identitou,  kterou není možné jednoznačně 

definovat. Proto je kanadský  přístup tak odlišný  od nizozemského. Kanada 

vychází z diverzity  společnosti a chápe ji jako znak, jako součást své národní 

identity, zatímco Nizozemsko v  diverzitě vidí spíše prvek ohrožující kohezi 

společnosti a jednotu národní identity. 

 

Summary

 Integration policies of both examined countries show remarkable 

dissimilarities. They  are based mostly  on different historical development and 

nation building which is closely  related to the meaning that multiculturalism 

has in both  countries. In  Canada it is a significant part of national identity  and 

is not perceived in relation to immigrants and their integration to the society 

in the first place which I find as a  positive factor. In the Netherlands 

multiculturalism was comprehended as integration model that  must have failed 

due to the whole integration concept based on traditional pillar society  that  was 

not able of immigrants integration but emancipation and imaginary 

equalization. 
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Příloha č. 1 - Populace a populační růst v Nizozemsku k 1.1. 2010
(Zdroj: Statistics Netherlands, 2010: Annual Report on Integration 2010. Summary)

Příloha č. 2 - Imigrace čtyř skupin uprchlíků (Afghánců, Iráčanů, Íránců a Somálců) 
nezápadního původu do Nizozemska v letech 1995 - 2009
(Zdroj: Statistics Netherlands, 2010: Annual Report on Integration 2010. Summary

119



Příloha č. 3 - Top 10 zdrojových zemí imigrace v letech 1981-2006 v Kanadě
(Zdroj: Statistics Canada (2008b): Census snapshot - Immigration  in Canada: A  portrait  of  the foreign-
born population, 2006 census)

Příloha č. 4 - Vývoj počtu a podílu příslušníků viditelných minorit v Kanadě v letech 1981 - 2006
(Zdroj: Statistics Canada (2008a): Canada’s Ethnocultural Mosaic, 2006 Census)
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Příloha č. 5 - Vývoj veřejných postojů - (souhlas vs. nesouhlas) s pozitivním dopadem 
imigrace na kanadskou ekonomiku v letech 1993 - 2010
(Zdroj: Environics institute (2010): Focus Canada 2010)
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