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Abstrakt 

 

Předkládaná bakalářská práce zkoumá argumenty navrhovatelů legislativního 

opatření Proposition 187, který se zabývá ilegální imigrací v Kalifornii v 90. letech 20. 

století. Práce se zaměřuje na otázku, do jaké míry byly argumenty navrhovatelů tohoto 

opatření oprávněné a zda skutečně vycházely z podloţených zdrojů.  

 

Hospodářská recese na přelomu 80. a 90. let ještě zhoršila negativní vnímání 

imigrantů domácími obyvateli Kalifornie. Restriktivní návrh imigrační politiky 

Proposition 187, který byl namířen proti ilegálním imigrantům, vyvolal emotivní 

diskusi, která nejvíce vyzdvihovala negativní vliv ilegálních imigrantů na stav 

kalifornské ekonomiky a jejich údajně velký podíl na páchání trestné činnosti. Taktéţ 

byla v diskusi hojně zmiňována otázka špatné asimilace ilegálních přistěhovalců. 

Hlavním cílem práce je tato tvrzení ověřit na základě dostupných zdrojů.  

 

Autorka práce dochází k tomu, ţe mnohé argumenty navrhovatelů a zastánců 

Proposition 187 nebyly dostatečně podloţené nebo se nedají podle hodnověrných zdrojů 

zcela doloţit. Z analýzy dostupných pramenů je patrné, ţe pro kalifornskou vládu 

představovali ilegální imigranti jistou fiskální zátěţ. Na pozadí vzniku návrhu však stály 

podle autorky i jiné otázky, neţ na které se zastánci návrhu v textu Proposition 187 

odvolávali. Jednou z nich mohla být snaha vyburcovat federální vládu, aby se váţně 

zabývala otázkou ilegální imigrace a pomohla tak ulevit kalifornskému rozpočtu 

v nákladech spojených s ilegální imigrací.  
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Abstract 

This bachelor thesis studies to what degree was the reasoning of the proponents 

of the Californian illegal immigration bill known as the Proposition 187 well-grounded, 

accurate, and relevant. 

 

 The economic recession at the end of 80s and the beginning of 90s 

further worsened the perception of new immigrants by established residents of 

California. The restrictive immigration bill Proposition 187 that was targeted against 

illegal immigrants ignited an emotional discussion that mostly focused on themes like a 

negative impact of illegal immigrants on the Californian economy and their high 

participation in criminal activities. Troubles with assimilation of illegal immigrants 

were often mentioned as well. The thesis analyzes available sources to find out if these 

claims were substantiated.  

 

The author concludes that a significant part of the reasoning of the Proposition's 

proponents is not well grounded or is impossible to substantiate from available credible 

sources. The analysis of available sources shows that the illegal immigrants were really 

burdening the Californian public budgets to a certain degree. However, the author finds 

also other factors explaining the push for the Proposition beyond those stated by its 

proponents. One of them might have been a desire to wake up the Federal Government 

to the immigration issues and get its help with easing the strain of illegal immigration 

on the Californian public budgets.  
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Proposition 187, illegal immigration, immigration, migration, immigration policy, ballot 

initiative, California, United States of America, 1990s. 
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Úvod 

Imigrace představuje jeden z klíčových fenoménů americké společnosti. Spojené 

státy jsou od začátku svého vzniku spojené s přistěhovalectvím, přičemţ stát Kalifornie 

si uţ dlouho udrţuje prvenství v příchodu nových obyvatel do země. Oproti minulosti se 

dramaticky proměnilo celkové vnímání imigrantů a ochota, či spíše nevole přijmout tyto 

nové obyvatele a zacházet s nimi jako se sobě rovnými. Zvláště na příkladu Kalifornie 

můţeme uţ dlouho sledovat proměnu ve vztahu k imigrantům. Kalifornští obyvatelé si 

stále nezvykli na to, ţe ne všichni „noví“
1
 imigranti se chtějí plně asimilovat do 

většinové společnosti, jak se v minulosti běţně dělo v případě evropských 

přistěhovalců.  

 

Nevraţivost namířená směrem k imigrantům má svůj původ v mnoha věcech. 

Promítají se do ní obavy o ekonomickou budoucnost, kterou by mohli tito nově příchozí 

ohrozit, ale i kulturní a rasové předsudky. Antagonické nálady vůči imigrantům se vţdy 

vyostřují v časech ekonomických krizí.
2
 Debata o podobách a úkolech imigrační 

politiky si pak získává velkou pozornost široké veřejnosti.  

 

Cílem práce je podrobit kritické analýze argumenty předkladatelů legislativního 

návrhu Proposition 187
3
, který chtěl zamezit přístup ilegálně pobývajících cizinců v 

Kalifornii k programům sociálního zabezpečení, ke vzdělání na základních a středních 

školách a zdravotnické péči. Předkladatelé Proposition 187 se nejvíce odvolávali na to, 

ţe ilegální imigranti představují pro Kalifornii velké zatíţení rozpočtu, berou práci 

domácím obyvatelům a způsobují tak vysokou nezaměstnanost. Také se podle nich 

ilegální přistěhovalci velkou měrou podílí na páchání trestné činnosti.  

 

Z výše popsaných argumentů navrhovatelů Proposition 187 částečně vychází i 

struktura práce. První kapitola přibliţuje hospodářskou situaci Kalifornie v 90. letech 

                                                 
1
 Noví imigranti se od těch dřívějších liší zemí původu, viz dále.  

2
 ALVAREZ, R. Michael; BUTTERFIELD, Tara. The Resurgence of Nativism in California? The Case 

of Proposition 187 and Illegal Immigration. Social Science Quarterly [online]. March 2000, Vol. 81, No. 

1, [cit. 2010-07-03]. s. 169. Dostupný z WWW:  

<http://web.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=13&hid=13&sid=183ecae0-1d07-440f-9176-

d07566e9d31b%40sessionmgr12>. 
3
 Stejně jako v případě ostatních citovaných zahraničních dokumentů, pracuje autorka v celé práci s 

originálním názvem stěţejního dokumentu - Proposition 187 - a tedy jej nepřekládá. 
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20. století a tehdejší vnímání imigrantů kalifornskou společností. Popisuje i obsah 

Proposition 187 a odůvodnění kalifornského nejvyššího soudu, který nakonec zrušil její 

platnost, ačkoliv byla občany Kalifornie v referendu schválena. Druhá kapitola je pro 

celou práci stěţejní, zabývá se dopady ilegálních imigrantů na kalifornskou ekonomiku. 

Snaţí se zodpovědět otázky, zdali představovali pro Kalifornii relevantní fiskální zátěţ, 

zda ovlivňovali výši mezd a zaměstnanosti stávajících obyvatel. Třetí kapitola rozebírá 

hledisko údajného zvýšeného kriminálního jednání ilegálně pobývajících cizinců v 

Kalifornii. Čtvrtá kapitola pak řeší, které jiné okolnosti sehrály roli na vytvoření 

Proposition 187, i kdyţ byly jen zmiňovány v diskusích okolo návrhu a nestaly se 

součástí textu Proposition 187.  

 

Proposition 187 postihovala podle své litery všechny ilegální imigranty, ale 

namířena byla hlavně proti hispánským
4
 přistěhovalcům.

5
 Důvod je nasnadě, jelikoţ 

hispánských ilegálních imigrantů ţije v Kalifornii nepoměrně více neţ asijských.
6
 Proto 

je v textu hispánská imigrace výrazně akcentována, a naopak na problematiku asijské 

ilegální imigrace v Kalifornii není brán přílišný zřetel.  

 

V práci pouţívá autorka několik výrazů, které je nutné pro potřeby textu 

definovat. Všechny definice vychází ze studie  Crime, Corrections, and California 

napsané pod záštitou Public Institute of California:  

 

 Imigrantem se rozumí ten, kdo přichází do cizí země s úmyslem natrvalo tam 

zůstat; 

 ilegální imigrant či „ilegální cizinec“ ţije na území cizího státu bez potřebného 

povolení k pobytu, ať uţ se dostal do hostitelské země neoprávněným 

překročením hranic státu, nebo legálně s tím, ţe jeho vízum uţ vypršelo;   

                                                 
4
 Označení "hispánci" pouţívá autorka práce ve smyslu antropologické skupiny obyvatelstva, a proto je v 

této práci píše s malým počátečním písmenem. 
5
 Viz například CACHO, Lisa Marie. People of California Are Suffering: The Ideology of White Injury in 

Discourse of Immigration. Cultural Values [online]. 2000, Vol. 4, No. 4, [cit. 2010-07-03]. Dostupný z 

WWW: <http://web.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=5&hid=13&sid=d3fc086a-623e-

4526-8590-778eb89fc798%40sessionmgr11>. 
6
 Na tuto okolnost upozorňuje například Lenka Kučerová. In: KUČEROVÁ, Lenka. Kalifornská 

propozice 187 : Imigrační diskuse ve Spojených státech v polovině 90. let 20. století. Praha, 2006, 90 s. 

Diplomová práce. Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut mezinárodních studií. 
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 nelegální pracovník je buď ilegálním imigrantem, nebo pracuje bez příslušného 

pracovního povolení.
7
  

 

Literatura na téma ekonomických a „bezpečnostních“
8
 dopadů imigrace často 

slučuje dopady legálních a ilegálních imigrantů. Někdy je ovšem nemoţné tyto dva 

druhy imigrace, resp. jejich dopady rozlišit a v některých případech se ukazuje, ţe 

takové rozlišení by bylo zcela zavádějící. Článek Adama Davidsona Illegal Immigrants 

and the U.S. Economy poskytuje dobrý důkaz tohoto tvrzení. Pokud totiţ vezmeme 

v potaz, ţe kalifornští občané soutěţí na pracovním trhu s legálními a ilegálními 

imigranty, obojí je pro ně podle Davidsona ohroţující konkurencí.
9
  

 

Autorka pouţívá nejčastěji články z odborných periodik a studie nebo příspěvky 

vzniklé pod hlavičkou výzkumných center. Některé studie zcela nekorespondují 

s časovým vymezením tématu, tj. s léty 1990-1994, ale i takové zdroje lze pouţít 

k popsání určitých dlouhodobých imigračních trendů.  

 

Po prostudování dostupných pramenů se jako nejlepší zdroj ukázala být studie 

napsaná v roce 2005 pod výzkumným centrem Center for Continuing Study of the 

California Economy nazvaná The Impact of Immigration on the California Economy. 

Studie shrnuje všechny dosavadní výzkumy, poskytuje celou řadu důleţitých dat a 

statistik. Navíc tato analýza slouţí svými odkazy na odborné studie jako rozcestník pro 

hledání dalších uţitečných zdrojů.  

 

Ačkoliv se některé prameny uţ na první pohled přiklánějí na stranu imigrantů a 

některé se jeví jako jednoznačně protiimigrantské, autorka z nich čerpá k pochopení 

širších souvislostí problematiky. Takovým textem je i článek Lisy Marie Cacho
10

 

                                                 
7
 BUTCHER, Kristin F.; PIEHL, Anne Morrison. Crime, Corrections, and California : What Does 

Immigration Have to Do with It?. California Counts : Population trends and profiles [online]. February 

2008, Vol. 9, No. 3, [cit. 2010-07-02]. Dostupný z WWW: 

<http://www.ppic.org/content/pubs/cacounts/CC_208KBCC.pdf>. 
8
 Bezpečnostními dopady se zde myslí zejména otázka ilegálních imigrantů coby pachatelů trestné 

činnosti. Problematice se věnuje 3. kapitola.  
9
 DAVIDSON, Adam. NPR [online]. March 30, 206 [cit. 2010-07-10]. Q&A: Illegal Immigrants and the 

U.S. Economy. Dostupné z WWW: <http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=5312900>. 

10
 Jména zahraničních autorek citovaných v textu jsou uváděna v původní podobě,  

tj. nepřechýlená. 
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People of California Are Suffering: The Ideology of White Injury in Discourse of 

Immigration, který straní imigrantům. Článek ovšem obsahuje mnoho uţitečných 

poznámek a postřehů, jejichţ věrohodnost se dá dále ověřit. 
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1 Proposition 187 a okolnosti jejího vzniku 

 

Cílem této kapitoly je především představit širší kontext legislativního návrhu 

Proposition 187; to znamená pokusit se odpovědět na otázku, jaké byly příčiny a 

okolnosti vzniku tohoto návrhu.  

 

Kalifornie je nejlidnatějším státem Spojených států a zároveň se – vzhledem ke 

své geografické poloze – stává nejčastější destinací nově příchozích imigrantů. Otázka, 

jak se s přílivem imigrace vypořádat, se v Kalifornii objevuje neustále. Zvýšené 

pozornosti se jí dostává v dobách hospodářských krizí, kdy se pak často stává 

předmětem celospolečenské diskuse. Oba tyto scénáře se naplnily i v případě 

Proposition 187, kterou se rozhodla tehdejší kalifornská vláda řešit otázku ilegální 

imigrace. Pro pochopení širšího kontextu je klíčové přiblíţit ekonomickou situaci 

Kalifornie, která se následně významně odrazila ve vnímání imigrantů a zafungovala 

jako katalyzátor pro vznik restriktivního imigračního opatření známého jako Proposition 

187.  

 

 

1.1 Ekonomická situace v Kalifornii na počátku devadesátých 

let 

 

Přelom osmdesátých a devadesátých let je v Kalifornii, potaţmo v celých 

Spojených státech, spojen s ekonomickou recesí. Výrazný propad kalifornského 

hospodářství lze vysvětlit několika důvody. Mezi jistě nejdůleţitější příčiny patří podle 

Jamese Gerbera konec studené války a s tím spojená nutnost transformace federální 

ekonomiky, která se projevila na ekonomických ukazatelích unijních států
11

. V případě 

Kalifornie se, jak soudí ve své studii Recession and Reaction: The Impact of the 

Economic Downturn on California Labor
12

 Manuel Pastor a Carol Zabin, jednalo o 

                                                 
11

 GERBER, James. Recession and Restructuring in the California. Frontera Norte [online]. JULIO-

DICIEMBRE DE 1995, Vol. 7, No. 14, [cit. 2010-07-03]. Dostupný z WWW: 

<http://aplicaciones.colef.mx:8080/fronteranorte/articulos/FN14/2-

f14_Recession_Restructuring_in_California_Economy_90-95.pdf>. 
12

 Názvy původních zahraničních dokumentu i jména výzkumných center a dalších odborných pracovišť 

jsou uváděna v originále.  
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sníţení federálních výdajů na obranu a pokles světové poptávky po komoditách 

leteckého průmyslu
13

. Zhroucení bipolárního světa tak s sebou podle autorů přineslo 

poţadavek na hledání nových trhů i restrukturalizaci celé ekonomiky. Autoři poukazují 

na to, ţe s poklesem investic od federální vlády museli kalifornští političtí představitelé 

hledat nová průmyslová odvětví, která byla schopna vytvářet nová pracovní místa. 

Stejně tak se, jak píše ve svém článku People of California Are Suffering: The Ideology 

of White Injury in Discourse of Immigration Linda Cacho, museli snaţit udrţet si 

stávající podnikatele, resp. nabídnout jim takové podmínky k podnikání, které by je 

odradily od přesunutí podniků pryč z Kalifornie.
14

 Více neţ rentabilní se ale podle 

Cacho ukázaly být daňové pobídky náročnější pro státní rozpočet. James Gerber 

odhaluje další příčinu špatného stavu kalifornského hospodářství v krizi na trhu 

s nemovitostmi způsobenou tím, ţe v průběhu osmdesátých let poskytovaly bankovní 

ústavy nedostatečně kryté hypoteční půjčky
15

. Dále se, jak soudí Gerber, ukázalo být 

těţké přilákat nové investory a podnikatele i vzhledem k výši daně z nemovitosti. Podle 

Proposition 13, přijaté v roce 1978, se daň z nemovitosti vypočítávala z částky za 

zakoupenou nemovitost, nikoliv z aktuálního odhadu ceny nemovitosti. Stavební 

průmysl tak zaznamenal ještě větší stagnaci.
16

  

 

Hospodářská krize se v Kalifornii odrazila na rostoucí nezaměstnanosti, počet 

nezaměstnaných se během let 1990-1993 rapidně zvýšil a předčil i průměr lidí bez práce 

v celých Spojených státech, jak dokazuje obrázek číslo jedna.  

 

 

 

 

                                                 
13

 PASTOR, Manuel; ZABIN, Carol. Recession and Reaction: The Impact of the Economic Downturn on 

California Labor. In The State of California Labor, 2002 [online]. UC Berkeley : University of California 

Institute for Labor and Employment, 2002 [cit. 2010-07-03]. Dostupné z WWW: 

<http://escholarship.org/uc/item/79j2w7q0>.  
14

 CACHO, Lisa Marie. People of California Are Suffering: The Ideology of White Injury in Discourse of 

Immigration. Cultural Values [online]. 2000, Vol. 4, No. 4, [cit. 2010-07-03]. Dostupný z WWW: 

<http://web.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=5&hid=13&sid=d3fc086a-623e-4526-8590-

778eb89fc798%40sessionmgr11>. 
15

 GERBER, James. Recession and Restructuring in the California. Frontera Norte [online]. JULIO-

DICIEMBRE DE 1995, Vol. 7, No. 14, [cit. 2010-07-03]. Dostupný z WWW: 

<http://aplicaciones.colef.mx:8080/fronteranorte/articulos/FN14/2-

f14_Recession_Restructuring_in_California_Economy_90-95.pdf>. 
16

 GERBER, James. Recession and Restructuring in the California. Frontera Norte [online]. JULIO-
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Obrázek 1 Křivka nezaměstnanosti ve Spojených státech a Kalifornii v letech 

1983-2001 

 

Zdroj: Pastor, Zabin, 2002, s. 4.  

 

Při porovnání míry nezaměstnanosti v letech 1990–1993 vykazovali podle Lindy 

Cacho větší pokles hispánští obyvatelé.
17

 Podle autorky to mohlo to být způsobeno i 

útlumem ve stavebním průmyslu, kde hispánci často nacházeli uplatnění.
18

 

 

Co se týče vlivu ekonomické krize na výši mezd, zaznamenává Gerber 

prohlubování sociálních nerovností právě v důsledku zvýšení rozdílů v příjmech 

obyvatel.
19

 Ačkoliv lze, jak podotýká Gerber, tento trend vysledovat v celých Spojených 

státech uţ od sedmdesátých let, důsledkem hospodářské recese se rozdíly v příjmech 

výrazně prohloubily.
 20

 

                                                 
17

 CACHO, Lisa Marie. People of California Are Suffering: The Ideology of White Injury in Discourse of 

Immigration. Cultural Values [online]. 2000, Vol. 4, No. 4, [cit. 2010-07-03]. s. 391. Dostupný z WWW: 

<http://web.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=5&hid=13&sid=d3fc086a-623e-4526-8590-

778eb89fc798%40sessionmgr11>. 
18

 CACHO, Lisa Marie. People of California Are Suffering: The Ideology of White Injury in Discourse of 

Immigration. Cultural Values [online]. 2000, Vol. 4, No. 4, [cit. 2010-07-03]. s. 391. Dostupný z WWW: 

<http://web.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=5&hid=13&sid=d3fc086a-623e-4526-8590-

778eb89fc798%40sessionmgr11>. 
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f14_Recession_Restructuring_in_California_Economy_90-95.pdf>. 
20
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V roce 1993 dosahoval dluh kalifornských veřejných financí částky 10,7 miliard 

dolarů.
21

 Rostoucí zadluţení veřejného rozpočtu se kalifornská vláda rozhodla řešit 

sníţením výdajů na vzdělání a zdravotní péči pro ilegální imigranty. Zamýšlela tak 

ušetřit aţ 6 miliard dolarů
22

.   

 

 

1.2 Imigrace do Kalifornie 

 

Kalifornie vţdy patřila ke státům, které vykazovaly největší míru imigrace na 

americkém kontinentě i jeden z nejvyšších imigračních přírůstků na světě. Příliv 

imigrantů do Kalifornie se začal značně zvyšovat od sedmdesátých let. Studie Georgese 

Verneze New Immigrants, New Needs: The California Experience  napsaná pod 

hlavičkou výzkumného centra RAND uvádí, ţe „během sedmdesátých let přišlo do 

Kalifornie více imigrantů neţ za celý součet předcházejících desetiletí, a to 1,8 

milionu“.
23

 Příliv obyvatel pokračoval, jak dále upozorňuje Vernez, i v letech 

osmdesátých, kdy se počet přistěhovalců takřka zdvojnásobil (na 3,5 milionu), o dekádu 

později se míra imigrace drţela i navzdory ekonomické krizi stále vysoko. Podle 

Gerbera se počet kalifornského obyvatelstva zvýšil mezi léty 1990–1993 o 1,8 

milionu
24

. Článek profesora Suáreze-Orozca California Dreaming: Proposition 187 and 

the Cultural Psychology of Racial and Ethnic Exclusion podotýká, ţe rapidní nárůst 

počtu obyvatel jen potvrdil, ţe kalifornský stát uţ nadále nebyl schopen poskytnout 

                                                                                                                                               
<http://aplicaciones.colef.mx:8080/fronteranorte/articulos/FN14/2-

f14_Recession_Restructuring_in_California_Economy_90-95.pdf>. 
21

 CACHO, Lisa Marie. People of California Are Suffering: The Ideology of White Injury in Discourse of 

Immigration. Cultural Values [online]. 2000, Vol. 4, No. 4, [cit. 2010-07-03]. s. 391. Dostupný z WWW: 

<http://web.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=5&hid=13&sid=d3fc086a-623e-4526-8590-

778eb89fc798%40sessionmgr11>. 
22

 CACHO, Lisa Marie. People of California Are Suffering: The Ideology of White Injury in Discourse of 

Immigration. Cultural Values [online]. 2000, Vol. 4, No. 4, [cit. 2010-07-03]. s. 391. Dostupný z WWW: 

<http://web.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=5&hid=13&sid=d3fc086a-623e-4526-8590-

778eb89fc798%40sessionmgr11>. 
23

 VERNEZ, Georges. RAND Corporations [online]. RAND, 1997 [cit. 2010-07-06]. Research Briefs. 

Dostupné z WWW: <http://www.rand.org/pubs/research_briefs/RB8015/index1.html>. 
24

 GERBER, James. Recession and Restructuring in the California. Frontera Norte [online]. JULIO-

DICIEMBRE DE 1995, Vol. 7, No. 14, [cit. 2010-07-03]. s. 3. Dostupný z WWW: 

<http://aplicaciones.colef.mx:8080/fronteranorte/articulos/FN14/2-

f14_Recession_Restructuring_in_California_Economy_90-95.pdf>. 
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svým občanům stávající standardy ţivotní úrovně.
25

 Vliv na nebývalý růst měla 

pochopitelně imigrace, a to především imigrace hispánského obyvatelstva.  

 

Obrázek číslo 1 dokládá, jak se měnila skladba imigrantů podle země původu. 

Od šedesátých let dále stoupal počet přistěhovalců pocházejících z Mexika a Asie, 

zatímco počet tradičních evropských imigrantů klesal.  

 

Obrázek 2  Změny v původu kalifornských imigrantů v 50. - 80. letech 

 

Zdroj: Vernez, Georges, 1997.  

 

Tito „noví imigranti“ se liší podle studie Jamese Johnsona a dalších autorů 

hlavně tím, ţe uţ nesplynou s většinovou společností, naopak se mnohdy „snaţí 

zachovat si své kulturní dědictví a svou identitu“.
26

  Vykazují také mnohem více 

odlišných znaků od většinové kalifornské populace neţ evropští imigranti v minulosti. 

Podle Verneze jsou ve srovnání s dřívějšími imigranty v době příchodu do státu 

                                                 
25

 SUÁREZ-OROZCO, Marcelo. California Dreaming: Proposition 187 and the Cultural Psychology of 

Racial and Ethnic Exclusion. Anthropology and Education Quaterly : Special Issue: Racial and Ethnic 

Exclusion in Education and Society [online]. June 1996, Vol. 27, No. 2, [cit. 2010-07-03]. s. 164. 

Dostupný z WWW: <http://www.jstor.org/stable/3195728>. 
26

 JOHNSON, JR., James A. ; FARELL, Walter C. ; GUINN, Chandra. Immigration Reform and 

Browning of America: Tensions, Conflicts and Community Instability in Metropolitian Los Angeles. 

International Migration Review: Special Issue: Immigrant Adaptation and Native-Born Responses in the 

Making of America [online]. Winter 1997, Vol. 31, No. 4, [cit. 2010-07-03]. s. 1060. Dostupný z WWW: 

<http://www.jstor.org.stable/2547424>. 



Bakalářská práce 

 

 

16 

 

„mladší, méně vzdělaní, mají více dětí a mnohem více jich pobývá v Kalifornii 

ilegálně“.
27

  

 

Ilegálních přistěhovalců je, jak uţ bylo v úvodu řečeno, mnohem více mezi 

hispánskými imigranty neţ asijskými. Asijští imigranti mají v kalifornské společnosti 

zdaleka lepší renomé, Lenka Kučerová, autorka diplomové práce Kalifornská propozice 

187: Imigrační diskuse ve Spojených státech v polovině 90. let 20. století podotýká, ţe 

Asiatům je přisuzována i mnohem větší ekonomická úspěšnost.
28

 Jejich dobré reputaci 

můţe napomáhat i skutečnost, ţe se soustředí v poměrně uzavřených komunitách a 

působí vlastně nenápadným dojmem
 29

, podotýká Lenka Kučerová.  

 

Odhady o počtu ilegálních imigrantů v Kalifornii se ve zkoumaných pramenech 

rozcházejí, i kdyţ není bez zajímavosti, ţe udávají přibliţně stejnou odchylku. 

Americké ministerstvo vnitřní bezpečnosti (Department of Homeland Security) se ve 

svém shrnutí na téma populace ilegálních obyvatel odkazuje na analýzu vypracovanou 

v roce 1994 Americkým imigračním úřadem (Immigration and Naturalization Service), 

která byla později přepracována a doplněna o aktuální data.
30

 Analýza předpokládá, ţe 

v Kalifornii v roce 1994 pobývaly zhruba 2 miliony ilegálních imigrantů
31

, avšak podle 

Jeffreyho Passela, autora studie Estimates of the Size and Characteristics of the 

Undocumented Population, jich bylo o 200 000 méně.
32

 Jefrey Margolius uvádí 

v článku Closing the Doors to the Land of Opportunity: The Constitutional Controversy 

Surrounding Proposition 187 počet 1, 6 milionu.
33

 

 

 

                                                 
27

 VERNEZ, Georges. RAND Corporations [online]. RAND, 1997 [cit. 2010-07-06]. Research Briefs. 

Dostupné z WWW: <http://www.rand.org/pubs/research_briefs/RB8015/index1.html>. 
28

 KUČEROVÁ, Lenka. Kalifornská propozice 187 : Imigrační diskuse ve Spojených státech v polovině 

90. let 20. století. Praha, 2006. s. 73. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 

Institut mezinárodních studií. 
29

 Tamtéţ. 
30

 U. S. Department of Homeland Security [online]. 2005 [cit. 2010-07-06]. Statistics. Dostupné z WWW: 

<http://www.dhs.gov/xlibrary/assets/statistics/illegal.pdf>. 
31

 Tamtéţ.  
32

 PASSEL, Jeffrey Estimates of the Size and Characteristics of the Undocumented Population . [online]. 

2005 [cit. 2010-07-06]. Dostupné z WWW: <pewhispanic.org/files/reports/44.pdf>. 
33

 MARGOLIS, Jeffrey R.. Closing the Doors to the Land of Opportunity: The Constitutional 

Controversy Surrounding Proposition 187. The University of Miami Inter-American Law Review [online]. 

1994, Vol. 26, No. 2, [cit. 2010-07-11]. Dostupný z WWW: <www.jstor.org/stable/40176355>. 

 



Bakalářská práce 

 

 

17 

 

1.3 Vnímání imigrantů  

 

Kalifornie je tradičním cílem imigrantů hispánského původu. Začátkem 

devadesátých let byla Kalifornie imigranty doslova zahlcena. Přitom impuls ke 

vzrůstající imigraci daly samy státy, resp. jejich političtí představitelé. Suárez-Orozco 

poznamenává, ţe  v zájmu udrţení ekonomického růstu v osmdesátých letech vláda 

souhlasila s nabíráním levné pracovní síly z řad ilegálních přistěhovalců.
34

  

 

V souvislosti s opatřeními ohledně imigrační politiky je třeba zmínit schválení 

imigrační reformy z roku 1986 (Immigration Reform and Control Act), podle níţ si 

mohli ti imigranti, kteří ţili ve Spojených státech před rokem 1982, zaţádat o americké 

občanství, které jim následně bylo ve většině případů uděleno. Autoři studie s názvem 

Immigration Reform and Browning of America: Tensions, Conflicts and Community 

Instability in Metropolitian Los Angeles vysvětlují, co si federální vláda od tohoto 

opatření slibovala: naturalizovaní imigranti, jak autoři popisují, uspokojí poptávku po 

pracovní síle, kterou tradičně představovali ilegální imigranti, a zároveň tak dojde k 

legalizaci pobytu těchto pracovníků. Důleţité je, ţe reforma zabrání příchodu dalších 

přistěhovalců.
35

 Faktem nicméně bylo, ţe do země nadále proudili další imigranti a 

zaujímali místa v rozvíjející se ekonomice osmdesátých let. Nadto „zlegalizovaní“ 

přistěhovalci vytvořili, jak si ve svém textu všímá Suárez-Orozco, sociální zázemí pro 

další nově příchozí.
36

 

 

Výše citované studie Johnsona Jr. a dalších a Suáreze-Orozca upozorňují, ţe 

občané Kalifornie si vzhledem k přílivu imigrantů museli a (stále musejí) zvykat na to, 

ţe se proměňuje etnická skladba státu. Hispánské obyvatelstvo vykazuje mnohem vyšší 

                                                 
34

 SUÁREZ-OROZCO, Marcelo. California Dreaming: Proposition 187 and the Cultural Psychology of 

Racial and Ethnic Exclusion. Anthropology and Education Quaterly : Special Issue: Racial and Ethnic 

Exclusion in Education and Society [online]. June 1996, Vol. 27, No. 2, [cit. 2010-07-03]. s. 160. 

Dostupný z WWW: <http://www.jstor.org/stable/3195728>. 
35

 JOHNSON, JR., James A. ; FARELL, Walter C. ; GUINN, Chandra . Immigration Reform and 

browning of America: Tensions, conflicts and Community Instability in Metropolitian Los Angeles. 

International Migration Review : Special Issue: Immigrant Adaptation and Native-Born Responses in the 

Making of America [online]. Winter 1997, Vol. 31, No. 4, [cit. 2010-07-03]. s. 1060. Dostupný z WWW: 

<http://www.jstor.org.stable/2547424>. 
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 SUÁREZ-OROZCO, Marcelo. California Dreaming: Proposition 187 and the Cultural Psychology of 
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natalitu neţ bělošské; předpoklady hovoří o tom, ţe v roce 2050 přestanou být běloši 

v Kalifornii dominantním etnikem.
37

 V důsledku populačních změn stoupá mezi 

obyvateli strach z tzv. browning of America
38

 – se ztrátou početní převahy se totiţ 

zejména bělošské obyvatelstvo obává, ţe se sníţí jeho politický a kulturní vliv. Obavy 

obyvatel rezonují v negativních postojích vůči přistěhovalcům, stávající občané ve 

většině nesouhlasí s neustálým přílivem imigrantů.
39

 Johnson, Jr. a kol. se odvolávají na 

průzkum časopisu Newsweek konaný v roce 1995, kde se vyslovilo 66 % dotázaných 

bělošských obyvatel a skoro polovina (46 %) černošských obyvatel pro pokles tehdejší 

míry imigrace. Podle poloviny všech respondentů představovali imigranti pro zemi 

zátěţ, brali stávajícím obyvatelům práci, bydlení a neoprávněně vyuţívali lékařskou 

péči.
40

 Kaliforňané se domnívali, ţe kvůli imigraci klesala jejich ţivotní úroveň a 

s přílivem imigrantů se jevilo stále těţší „zachovat americké hodnoty a americký způsob 

ţivota“
41

. 

 

V době ekonomických recesí docházelo v americké historii ke zvýšenému 

sociálnímu napětí, často rasově motivovanému. Jak výstiţně poukazuje článek Michaela 

Alvareze a Tary Butterfield nazvaný The Resurgence of Nativism in California? The 

Case of Proposition 187 and Illegal Immigration: „...v dobách, kdy mají lidé obavy o 

svou budoucnost, se cítí více neţ kdy jindy ohroţeni přítomností imigrantů.“
42

 Článek 

dále zmiňuje, ţe v americko-mexických vztazích lze vysledovat tři vlny zvýšeného 

antagonismu vůči ilegálním přistěhovalcům, které vţdy souvisely s ekonomickou recesí 
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browning of America: Tensions, conflicts and Community Instability in Metropolitian Los Angeles. 
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a které vyústily v přijetí restriktivních imigračních opatření.
43

 Ekonomická krize tak 

prohloubila antagonismus vůči ilegálním imigrantům a zvýšila nespokojenost obyvatel 

se stávající imigrační politikou.  

 

 

1.4 Proposition 187 

 

Legislativní návrhy známé jako kalifornské propositions fungují jako nástroje 

přímé demokracie. Za splnění daných podmínek (shromáţdění určitého počtu podpisů 

atd.) má kaţdý oprávněný volič Kalifornie nárok vznést legislativní opatření, které se 

posléze můţe stát předmětem všelidového hlasování, jak tomu bylo u Proposition 187.
44

  

 

Členové republikánské strany předloţili legislativní návrh Proposition 187, 

známý i jako iniciativa Save of Our State. Podle navrhovatelů ilegální přistěhovalci 

zneuţívali kalifornský systém sociálního zabezpečení a odčerpávali tak z rozpočtu státu 

nemalé sumy. Navrhovatelé Proposition 187 se odvolávali na negativní vliv ilegálních 

imigrantů na nezaměstnanost stávajících (domácích) obyvatel a argumentovali, ţe 

ilegální imigranti jsou častými pachateli kriminální činnosti v Kalifornii. Tyto dojmy 

vtělili do textu Proposition 187, kde se uvádí, ţe „lidé Kalifornie trpěli a trpí 

ekonomickým strádáním způsobeným přítomností ilegálních cizinců v tomto státě. Ţe 

dosud trpěli a trpí ublíţením na zdraví a majetku způsobené kriminálním chováním 

ilegálních cizinců v tomto státě.“
45

 Taktéţ navrhovatelé poukazovali na to, ţe asimilace 

ilegálních imigrantů do většinové společnosti je velmi obtíţná, neboť hispánští 

přistěhovalci vyznávají zcela jiné hodnoty neţ majoritní (hlavně bělošská) populace 

Kalifornie. Do textu Proposition nebyla ovšem podobná tvrzení zakomponována.  
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Hlavním ustanovením Proposition 187 bylo odepření přístupu ilegálních 

imigrantů k sociálnímu zabezpečení, ke vzdělání a zdravotní péči. Nově tedy neměli mít 

ilegálně pobývající cizinci nárok na vzdělání na veřejných základních a středních 

školách a s výjimkou pohotovostní péče neměli být ošetřeni ve zdravotnických 

zařízeních. Tato ustanovení vyţadovala ověřovat legální status imigrantů, kteří sebe 

nebo své děti budou chtít zapsat na veřejné škole nebo se nechat ošetřit. Praktičtí 

vykonavatelé návrhu, nejčastěji tedy školský a zdravotnický personál, by podezřelé 

osoby, tj. osoby s nejasným legálním statusem, museli v případě, ţe imigranti nebudou 

schopni tento svůj legální status věrohodně doloţit, nahlašovat americkému 

imigračnímu úřadu.  

 

Navrhovatelé si stanovili jako cíle imigračního opatření Proposition 187 ušetřit 

prostředky kalifornskému rozpočtu a odradit nové potenciální přistěhovalce. 

V neposlední řadě doufali, ţe dopady Proposition 187 povedou k odchodu jiţ 

usídlených ilegálních přistěhovalců ze státu, poznamenává Philip Martin, autor textu 

Proposition 187 in California.
46

 Kalifornský guvernér Pete Wilson se v dobovém tisku
47

 

nechal slyšet, ţe iniciativa Save  Our State dá Washingtonu jasné poselství, ţe 

kalifornská vláda uţ nehodlá vzdělávat kaţdé dítě od Kalifornie aţ po Tierru del 

Fuego
48

.  Wilson se spolu s dalšími politickými představiteli ostatních amerických států 

dovolával větší pozornosti ze strany federální vlády v oblasti imigrační politiky. Politici 

států s vysokou mírou imigrace poţadovali, aby vláda vzala v potaz náklady států 

spojené s přílivem imigrantů a spolupodílela se na jejich financování, nebo aby zavedla 

efektivní imigrační opatření, která by dokázala přílivu imigrantů zabránit.
49

 I proto se 

Wilson mohl o přijetí Proposition 187 tolik zasazovat. Proposition 187 mohla být podle 

Philipa Martina „symbolickým vyjádřením frustrace kalifornských obyvatel z ilegální 

imigrace“.
50
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Návrh byl v kalifornském referendu schválen, přičemţ celá otázka byla výrazně 

zpolitizována. Wilson zaměřil svou volební kampaň o znovuzvolení právě na imigraci a 

na Proposition 187. Podařilo se mu přesvědčit voliče, ţe za upadající ekonomiku státu 

nesou ve značné míře vinu ilegální přistěhovalci. Lenka Kučerová poznamenává: 

„Předvolební kampaň guvernéra,... šikovně vyuţila obav řady bělochů z rostoucího 

podílu nebělošského obyvatelstva a přistěhovalců na kalifornské populaci a s tím 

spojené hrozby ztráty jejich početní převahy. ...Koncentrováním kampaně na téma 

ilegální imigrace a kriminality získal Wilson širokou voličskou základnu, díky které 

překonal náskok demokratické protikandidátky Kathleen Brown, a ve volbách 

s převahou zvítězil.
51

 Návrh Proposition 187 vyvolal silnou a emotivní diskusi, která 

zastínila širší souvislosti ekonomické krize.
52

 Taktéţ diskuse upozadila fakt, ţe Wilson 

byl ze své funkce guvernéra za stav kalifornské ekonomiky zodpovědný.  

 

Proposition 187, resp. většina jejích ustanovení, byla nakonec v listopadu 1995 

prohlášena za neústavní a zrušena kalifornským vrchním soudem. Soud se odvolával na 

rozpory návrhu s kompetencemi unijního státu. Podle 14. dodatku americké ústavy má 

federální vláda výlučnou pravomoc v otázkách imigrační politiky.
53

 Soud ve svém 

odůvodnění zmínil i precedent ústavního soudu v případu Plyler vs. Doe, který zakázal 

odpírat dětem ilegálních přistěhovalců přístup k veřejnému vzdělávání. Své rozhodnutí 

podpořil i argumentem, ţe by bylo nemorální i proti duchu spravedlnosti trestat děti za 

přestupky jejich rodičů, tedy odpírat dětem ilegálních imigrantů právo na vzdělání, 

neboť vzdělání není podle nejvyššího soudu jen jedna ze sociálních výhod 

poskytovaných státem, ale má klíčovou úlohu pro stav celé společnosti. Kromě toho 

shledával ústavní soud podle Suáreze-Orozca takové opatření velmi krátkozrakým. 

Z ilegálního imigranta by se totiţ mohl stát řadový občan a odepření vzdělání by ho 

jednak katapultovalo do nejniţší sociální třídy, jednak by v něm probudilo rasové 
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předsudky vůči většinové společnosti.
54

 Navíc bránit těmto dětem vzdělávat se na 

veřejných školách by podle soudu automaticky nemuselo vést k odchodu ilegálních 

přistěhovalců ze země, jak navrhovatelé Proposition 187 předpokládali. Tento 

legislativní návrh mohl podle rozhodnutí kalifornského soudu vzbudit u emigrantů 

dojem, ţe plní v americké společnosti pouze funkci levné pracovní síly a nikdy 

nedosáhnou na výhody, které společnost nabízí svým občanům. 
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2 Ekonomické hledisko 

 

Vidina lepšího ekonomického postavení je hlavním motivem většiny imigrantů, 

proč přicházejí do Spojených států. S příchodem do nové země očekávají dosaţení 

vyššího ţivotního standardu pro sebe a své rodiny. „Přímý vztah mezi pracovními 

příleţitostmi a imigrací platí ještě více v případě nelegálních imigrantů,“ uvádí 

například souhrnná studie The Impact of Immigration on the California Economy 

vydaná Center for Continuing Study of the California Economy.
55

  

 

Moţná trochu paradoxně je právě ekonomika, resp. výsledný poměr nákladů a 

přínosů (zisků) imigrantů důvodem, proč politici, veřejnost, zájmové organizace a další 

aktéři aktivně nastolují otázku zpřísnění imigrační politiky a omezení či úplné zamezení 

přístupu ilegálních imigrantů k programům sociálního zabezpečení. Přitom imigrace je z 

podstaty zaloţena na „myšlence, ţe nově příchozí přinášejí do nové země uţitek: ve 

vědeckých znalostech, uměleckém nadání, podnikavém duchu, bohaté kulturní 

rozmanitosti nebo jednoduše tím, ţe přinášejí potřebnou pracovní sílu pro územní a 

oborový rozvoj národní ekonomiky“.
56

 

 

Na počátku devadesátých let dvacátého století se ve Spojených státech stále 

silněji objevovaly pochybnosti o přínosech nedávno příchozích imigrantů – zdali jejich 

schopnosti a dovednosti mohou být vůbec uţitečné pro domácí (a neustále se měnící) 

ekonomiku a zdali svou přítomností nepříznivě ovlivňují výši mezd a nabídku 

pracovních míst pro stávající americké občany. „Tyto obavy byly zčásti vyvolány 

přílivem ilegálních imigrantů a přesvědčením, ţe – a to dokonce i v případě legálních 

imigrantů – znamenají pro vládu velké náklady na mnoha úrovních a mohou sníţit míru 

blahobytu rodilých Američanů,“ uvádí James P. Smith a Barry Edmonston v knize The 

New Americans: Economic, Demographic, and Fiscal Effects of Immigration.
57
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Strach z imigrantů, jak uţ bylo výše řečeno, se zesiluje v období ekonomických 

problémů, kterým Kalifornie čelila v závěru osmdesátých a na počátku devadesátých let 

mimo jiné v souvislosti se zásadními transformacemi státní ekonomiky, hypoteční krizí 

a jejími dopady na stavebnictví. Jednalo se tedy o dobu, kdy hlasy volající po restrikci 

„výhod“ určeným (ilegálním) imigrantům začaly sílit a vyústily v návrh Proposition 

187. 

 

Ekonomicky motivované obavy z uprchlíků nejsou však v americké historii 

ničím novým. Jak ukázal výzkum Rity J. Simon a Susan H. Alexander
58

, které 

zkoumaly obraz imigrační otázky v amerických tištěných mediích za posledních 100 let, 

postoje veřejnosti, hlavně tedy médií se ve vztahu k imigrantům v průběhu 100 let 

proměnily velmi málo. „Minimálně od osmdesátých let devatenáctého století byli 

imigranti povaţováni za ty, kteří berou práci a sniţují mzdy rodilých pracovníků, 

přispívají k chudobě a jsou konkurenty ve vzdělávacích, zdravotních a dalších 

sociálních sluţbách,“ píše ve studii Unauthorized Immigration to the United States 

profesor sociologie na Princeton University Thomas J. Espenshade.
59

 

 

Hypotézu, ţe ekonomický pokles je nutným impulsem pro zesílení proti-

imigračních postojů ve veřejnosti, částečně zpochybňuje analýza s názvem Public 

Opinion Toward Immigration Reform: The Role of Economic Motivations, která se 

zabývala veřejným míněním obyvatel Spojených států vůči imigrantům v první polovině 

devadesátých let: „Přes zlepšení v ekonomickém cyklu (roční růst HDP byl 3,1 % v 

roce 1993 a 4,1 % v roce 1994, oproti -0,6 % v roce 1991 a 2,3 % v roce 1992) a 

zmírnění pesimistických postojů veřejnosti ohledně ekonomiky (35 % respondentů 

výzkumu ANES odpovědělo v roce 1994, ţe se ekonomická situace v loňském roce 

zlepšila, oproti jen 4 % respondentů v roce 1992) vzrostl podíl veřejnosti, která by 

uvítala omezení imigrace, ze 49 % na 66 %.“
60

 Autoři studie si to vysvětlují pozorností 

médií a celkovou intenzivní stranickou kampaní o návrhu Proposition 187 v Kalifornii, 

                                                 
58

 SIMON, Rita J.; H. ALEXANDER, Susan. The Ambivalent Welcome : Print Media, Public Opinion, 

and Imnigration. Westport, CT: Praeger. Wesport, CT : Praeger, 1993. 
59

 ESPENSHADE, Thomas J. Unauthorized Immigration to the United States. Annual Review of 

Sociology [online]. 1995, Vol. 21, [cit. 2010-07-06]. s. 202. Dostupný z WWW: 

<http://www.jstor.org/stable/2083409>. 
60

 CITRIN, Jack, et al. Public Opinion Toward Immigration Reform: The Role of Economic Motivations. 

The Journal of Politics [online]. Aug., 1997, Vol. 59, No. 3, [cit. 2010-07-06]. s. 17. Dostupný z WWW: 

<http://www.jstor.org/stable/2998640>. 



Bakalářská práce 

 

 

25 

 

ve které veřejnost akceptovala argumenty ekonomických nákladů imigrace, spíše neţ ţe 

by byla motivována čistě ekonomickými (materiálními) zájmy obyvatel Spojených 

států. 

 

Text Proposition 187 uvádí, ţe „lidé Kalifornie trpěli a trpí ekonomickým 

strádáním způsobeným přítomností ilegálních imigrantů“.
61

 Podle Nancy Martis 

navrhovatelé Proposition 187 předpokládali, ţe vzdělávací, zdravotní a sociální benefity 

jsou právě těmi magnety, které imigranty do Kalifornie lákají, a proto by se měl 

imigrantům přístup k těmto sluţbám zamezit.
62

 

 

V této kapitole se autorka práce pokusí vysledovat souvislosti mezi přítomností 

ilegálních imigrantů a kalifornskou ekonomikou, a najít tak odpovědi na následující 

otázky: jaký byl dopad ilegálních imigrantů na zaměstnanost stávajících obyvatel 

v Kalifornii, zdali se přítomnost ilegálních přistěhovalců odrazila na sníţených mzdách 

domácích pracovníků a zda tito lidé v Kalifornii zatěţují státní rozpočet, resp. jaké jsou 

fiskální dopady jejich ekonomického a sociálního působení. 

 

 

 

2.1 Ekonomické dopady imigrace – kdo, komu, co přináší 

 

Otázkou, jaký vliv má imigrace na americkou ekonomiku, se podrobně zabývá 

kniha The New Americans: Economic, Demographic, and Fiscal Effects of Immigration, 

která kromě konkrétních výzkumů přináší důleţitý ekonomicko-teoretický rámec. Podle 

něj můţe mít imigrace dopady na „zaměstnanost a mzdy domácích obyvatel, zahraniční 

obchod USA, výši a růst ekonomických ukazatelů a úroveň cen, za které si mohou 

Američané kupovat zboţí či sluţby“.
63
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Právě těmto otázkám se bude věnovat následující část práce. Z hlediska 

zdrojových dat se bude opírat zejména o studii The Impact of Immigration on the 

Californian Economy, která vznikla v Center for Continuing Study of the California 

Economy a jeţ přináší soubor všech dosavadních relevantních výzkumů na danou 

problematiku. Velký důraz bude kladen na fiskální dopady (ilegální) imigrace, jeţ 

tvořila hlavní argumentační linii zastánců Proposition 187. 

 

2.1.1 Pracovní trh – (ne)zaměstnanost a výše mezd 

 

Kalifornie trpěla na začátku devadesátých let dvacátého století vyšší 

nezaměstnaností, která se pohybovala 2–3 % nad celostátním průměrem Spojených 

států. Hlavním důvodem byla ekonomická recese, která začala odeznívat v závěru první 

poloviny devadesátých let a postupně se přibliţovala průměrné nezaměstnanosti ve 

Spojených státech (viz obrázek číslo 3 níţe). 
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Obrázek 3 Míra nezaměstnanosti ve Spojených státech a Kalifornii v letech 1990-

2005 

 

Zdroj: Impact of Immigration on the Californian Economy, 2005, s. 28. 

 

 

Studie The Impact of Immigration on the Californian Economy tvrdí, ţe „se 

početná legální i ilegální imigrace, která přicházela do Kalifornie, neodrazila v růstu 

dlouhodobé nezaměstnanosti, ani ve zvyšování propasti mezi státní a národní hladinou 

nezaměstnanosti.“
64

 

 

S podobnými závěry přichází i Gordon H. Hanson v publikaci The Economic 

Logic of Illegal Immigration vydané americkým Council on Foreign Relations, který na 

ilegální imigraci nahlíţí čistě ekonomickým pohledem a vnímá ji jako velmi efektivní 

pracovní sílu: „...existuje jen nepatrný důkaz, ţe legální imigrace je ekonomicky 

výhodnější neţ ilegální imigrace. Ve skutečnosti ilegální imigrace reaguje na trţní síly 
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jinak neţ legální imigrace. Ilegální imigranti mají sklon k hromadnému stěhování v 

situaci, kdy je americká ekonomika v rozkvětu... a míří do regionů, kde vznikají nová 

pracovní místa. Legální imigrace je naproti tomu vystavena svévolným selektivním 

kritériím a byrokratickým zpoţděním, která mají sklon k tomu, ţe přísun legálních 

imigrantů neodpovídá aktuální situaci na americkém pracovním trhu. Vývoj v druhé 

polovině dvacátého století ukazuje na malý či ţádný vliv legální imigrace na 

nezaměstnanost ve Spojených státech.“
65

  

 

Studie navíc pochybuje o ekonomické prospěšnosti legálních imigrantů: „Dvě 

třetiny stálých legálních imigrantů jsou přijímány na základě rodinných vazeb se 

stávajícími imigranty ţijícími na území Spojených států. Jen náhodou se dovednosti 

těchto jednotlivců potkají s potřebami amerického průmyslu. I kdyţ většina legálních 

imigrantů přichází do země na pozvání amerických firem, proces získávání víza je často 

velmi sloţitý a pomalý. V případě trvalého usazení se nemohou legální imigranti 

jednoduše přesouvat mezi různými pracovními místy, coţ omezuje jejich přínos 

americké ekonomice.“
66

 

 

Ilegální imigranti ve většině zaujímají méně placená místa. Převáţně jde o lidi 

s nízkým dosaţeným vzděláním, jejichţ mzdy se pohybují velice nízko ve srovnání s 

průměrnými celoamerickými platy.
67

 Ilegální imigranti jsou zaměstnáváni převáţně 

v domácnostech, restauračních zařízeních, úklidových sluţbách, ve stavebnictví a 

zemědělství.
68

 Odhad procentuálního zastoupení těchto profesí (viz obrázek číslo 4) v 

celkové zaměstnanosti ilegálních imigrantů nabízí protiimigrantstky zaměřený 

internetový portál The Dark Side Of Illegal Immigration, který i přes svou jasnou 

názorovou orientaci odkazuje na relevantní zdroje, a proto je moţné jej brát s jistou 

rezervou v potaz.
69
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Obrázek 4 Procentuální zastoupení nejčastějších profesí ilegálních imigrantů 

 

 

Zdroj: Internetový portál The Dark Side Of Illegal Immigration.
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Podle Gordona H. Hansona není vzdělání a dovednosti to jediné, co odlišuje 

legální a ilegální imigranty, a – s odkazem na dříve publikované výzkumy – píše: 

„Příliv ilegálních imigrantů je z velké části ovlivňován ekonomickými podmínkami; 

přistěhovalecké vlny zesilují v období, kdy americká ekonomika roste a mexická 

naopak klesá.“
71

 Hanson nabízí konkrétní příklad týkající se hranic s Mexikem: v 

případě, ţe mexické platy klesnou o 10 % ve vztahu k americkým, pokusy o ilegální 

překročení hranic se zvýší o 6 %.
72

 

 

Teoretický pohled na americkou imigraci obecně a s ní spojené mzdové dopady 

uvádí zpráva National Academy of Sciences, která konstatuje, ţe „příliv imigrantů 

povede k růstu příjmů u oborů, které imigranti svými odlišnými schopnostmi rozvíjejí, a 

sníţí mzdy tam, kde imigranti soupeří na trhu práce s občany“.
73
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Dopady imigrace na kalifornský pracovní trh a míru nezaměstnanosti se zabývá 

také studie How Immigrants Affect California Employment and Wages pocházející z 

Public Institute of California, která zkoumala období mezi roky 1960–2004 a došla k 

třem zásadním závěrům: 

 Neexistuje důkaz, který by potvrdil, ţe příliv imigrantů v letech 1960–2004 

zhoršil rodilým Američanům, kteří mají podobné vzdělání a zkušenosti, 

vyhlídky na získání zaměstnání. 

 Podle propočtů Public Institute of California vyvolala imigrace v letech 1990–

2004 4% nárůst mezd u průměrného rodilého zaměstnance. Tento nárůst se 

pohybuje od téměř nulových proměn výše mezd (+ 0,2 %) u těch rodilých 

Američanů, kteří nedokončí střední školu, aţ po 3–7% navýšení pro rodilé 

pracovníky s minimálně středoškolským vzděláním. 

 Výsledky výzkumu naznačují, ţe nedávno příchozí imigranti sniţují mzdy 

předchozích imigrantů. Mzdy imigrantů, kteří přišli do Kalifornie před rokem 

1990, byly v rozmezí o 17 aţ 20 % niţší v roce 2004, neţ kdyby v letech 1990 

aţ 2004. nedocházelo k ţádné imigraci 
74

 

 

Ekonomická zpráva amerického prezidenta přednesená Kongresu v únoru 2005 

odhaduje, ţe „10% nárůst v podílu v cizině narozených pracovníků sniţuje mzdy 

národních obyvatel o méně neţ 1 %“.
75

 Ke stejným závěrům dochází i studie Rachel 

Friedberg a Jennifer Hunt.
76

 Jak dále poukazuje prezidentská zpráva: „Nově příchozí 

imigranti velice pravděpodobně soupeří o místa s jiţ dřívějšími imigranty, kteří také 

disponují omezenými znalostmi angličtiny a ucházejí se o práce, které nevyţadují 

odbornější znalosti... jako je údrţba domu či péče o děti.“
77
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Studie The Impact of Immigration on the California Economy upozorňuje, ţe 

není moţné určit dlouhodobější ekonomický dopad nekvalifikovaných imigrantů. Ten 

závisí na tom, jaký eventuální pokrok imigranti a jejich děti ve své kvalifikaci udělají a 

jak se jim podaří efektivně reagovat na potřeby kalifornské a celostátní ekonomiky. 

Studie dále uvádí, ţe existují mnohé důkazy o tom, ţe imigranti začnou být do 10 aţ 15 

let od jejich příchodu ekonomickým přínosem pro stát. Zda se imigranti budou státu 

ekonomicky vyplácet také závisí na jejich osobním nasazení a na tom, zdali pro ně bude 

dostupné vzdělání a kurzy pracovní kvalifikace. 
78

 

 

Autoři Bean a Lowell došli ve svém průzkumu metropolitní oblasti pracovního 

trhu na americkém jihozápadě k závěru, ţe ilegální přistěhovalci na trhu práce jen 

nahrazují ty legální. Navíc jejich výdělky nesráţejí mzdy rodilých černochů, bělochů 

ani legálně pobývajících hispánců. I kdyţ ve společnosti přetrvává dojem, ţe ilegální 

přistěhovalci berou Američanům práci a tlačí jejich mzdy dolů, zmíněné výzkumy nic 

takového neprokazují. Naopak lze říci, ţe pracují na pozicích, o které by ostatní neměli 

zájem.
79

 

 

Při posuzování ekonomického přínosu imigrantů je nutné brát v potaz i jejich 

stimulační efekt, kdy sami imigranti jsou vzhledem ke své spotřebě ekonomickým 

přínosem pro domácí podnikatele – s příchodem do Spojených států si často zařizují 

nové domovy a podporují tak stavební průmysl. Jak uvádí studie The People of 

California are Suffering': The Ideology of White Injury in Discourses of Immigration, 

nekvalifikovaní dělníci svým příchodem navíc udrţují také nízké ceny některých 

komodit, zejména ovoce a zeleniny.
80

 Giovanni Peri upozorňuje, ţe se vzrůstající 
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imigrací roste potřeba pracovních míst, která souvisí s dohledem, školením a celkovým 

managováním nových zaměstnanců, resp. nově příchozích imigrantů.
81

 

 

 

2.1.2 Fiskální dopady – náklady versus přínosy 

 

Finanční náklady na ilegální imigranty (potaţmo všechny imigranty) a jejich 

celkový rozpočtový dopad byly významnou součástí diskuse o návrhu Proposition 187 i 

jedním z jejich silných motivů. Výsledkem těchto diskusí mělo být – alespoň na straně 

navrhovatelů a zastánců – ţe ilegální přistěhovalci jsou příliš drazí a nevyplácí se je 

„hostit“ na americkém území vzhledem k jejich negativním fiskálním dopadům.  

 

Do této často vyhrocené diskuse přispěla analýza washingtonského Urban 

Institute, který na základě ţádosti americké vlády, konkrétně Office of Management and 

Budgetary Department of Justice, zkoumal fiskální dopady ilegálních imigrantů v sedmi 

amerických státech s nejvyšším počtem ilegálních přistěhovalců – v Kalifornii, New 

Yorku, Texasu, Illinois, New Jersey, Arizoně a na Floridě.
82

 

 

Výsledná zpráva vyčíslila náklady na vězeňství, vzdělávání a zdravotnictví, 

které následně porovnala s příjmovou stránkou – daněmi, aby získala celkový fiskální 

dopad. Závěry zprávy se s malou tolerancí a několika málo výjimkami shodovaly s 

odhady dotyčných amerických zemí. A právě Kalifornie z této analýzy vzešla jako 

země, která pociťuje největší fiskální zátěţ.  

 

V případě vězeňství došla zpráva k tomu, ţe ilegální imigranti uvěznění ve 

státních věznicích za závaţné trestné činy i menší prohřešky čítali více jak 21 000, coţ 

znamenalo náklady na jednotlivé státy ve výši 474 milionů amerických dolarů (USD) ve 

fiskálním roce 1994. Kalifornie měla v porovnání s dalšími zeměmi větší podíl 

ilegálních imigrantů, resp. vězňů: V Kalifornii ţije 49 % ilegálních imigrantů (z jejich 
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celkového počtu v sedmi výše uvedených státech), v případě uvězněných ilegálních 

imigrantů ale jejich podíl roste na 71 %. Náklady na roční vězeňskou péči o ilegální 

imigranty v Kalifornii dosahují 368 milionů USD, coţ je mnohem více neţ ve 

zbývajících šesti státech – druhé největší výdaje ve výši 45 milionů USD zaznamenal 

stát New York. 

 

Podle tehdy (i dnes) platné legislativy mají státy povinnost poskytnout ilegálním 

imigrantům veřejné vzdělání. Ale na základě rozhodnutí amerického ústavního soudu 

(Supreme Court) musejí státy i školy přistupovat k ilegálním imigrantům stejně jako k 

ostatním studentům, coţ se odráţí i v nedostatečných statistických podkladech. Urban 

Institute odhadl, ţe 641 000 dětí nelegálních imigrantů ţijících v těchto sedmi státech 

navštěvuje základní a střední školy, coţ si v letech 1993–1994 vyţádalo celkové (státní 

a regionální) náklady ve výši 3,1 miliardy USD. V případě Kalifornie studie 

předpokládala náklady na vzdělávání ilegálních imigrantů okolo 1,3 miliardy USD, coţ 

byl o 40 % niţší odhad, neţ naznačovala kalifornská vláda.
83

 

 

„Ačkoli nelegální imigranti nemají nárok na plné zdravotní sluţby (tzv. 

Medicaid services), zákon z roku 1986 (Omnibus Budget Reconciliation Act) jim 

přiznává nárok na pohotovostní zdravotní péči, včetně porodu,“ uvádí zpráva Urban 

Institute. I v tomto případě ale studie naráţela na nedostupnost vstupních dat, a proto při 

výpočtech pouţila údaje z oněch sedmi států a porovnala je s „orientačními“ hodnotami, 

které pocházeli z celého území USA. Podle této metodologie překročily náklady 

Kalifornie na zajištění zákonné zdravotní péče pro ilegální imigranty částku 314 

milionů USD (údaje se týkají roku 1993).
84

 

 

Pro rámcové vyčíslení příjmové strany vytvořil Urban Institute kvalifikovaný 

odhad následujících daní: státní daň z příjmu, státní daň z obratu a státní a místní daň z 

nemovitosti. Podle těchto odhadů mělo být vybráno 1,9 miliardy USD od ilegálních 

imigrantů v roce 1992 v sedmi státech, tzn. 1,1 miliardy USD daně z obratu, 700 

milionů daně z nemovitosti a 100 milionů USD daně z příjmů. Podle těchto odhadů 

zaplatili ilegální imigranti v Kalifornii na daních částku 732 milionů USD, tzn. 1,7 
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všech vybraných daní, přičemţ ilegální imigranti tvořili odhadem 4,6 % obyvatel. 

Zmíněné tři daně ale nepředstavují veškeré příjmy z ilegálních imigrantů, ale patrně jen 

40 % z jejich celkové výše.
85

 

 

Pokud bychom z výše prezentovaných dat vytvořili celkové fiskální dopady, 

vyšlo by nám, ţe ilegální imigranti znamenají pro ve výsledku náklady ve výši 

přesahující miliardu USD, viz tabulka níţe.
86

 

 

 

Obrázek 5 Celkové fiskální dopady ilegální imigrace 

 

Zdroj: Martin, Mehlman, 2004, s. 7. 

 

Shrnutí všech dosavadních výzkumů přináší studie The Impact of Immigration 

on the California Economy, která v zásadě potvrzuje závěry výše popisované analýzy (z 

které mj. také čerpá) Urban Institute. Své závěry shrnula do čtyřech bodů: 

 

 fiskální dopad (tzn. rozpočtová rovnováha) imigrace byl negativní. Imigranti 

více vyuţívali veřejných sluţeb, neţ přispívali svými daněmi; 
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 fiskální důsledky byly nejvíce negativní pro státní a místní vlády. Fiskální 

dopady na federální rozpočet byly více neutrální; 

 

 fiskální důsledky byly nejvíce negativní ve státech, kde je vysoká koncentrace 

nedávno příchozích imigrantů; 

 

 fiskální dopady byly více negativní v případě nelegálních imigrantů neţ u 

jakékoli další skupiny obyvatel.
87

 

 

Jak studie dále upozorňuje, negativní fiskální rovnováha (fiskální nerovnováha) 

je způsobena zejména dvěma důvody: „...imigranti (ilegální imigranti zvláště) mají 

podprůměrné příjmy, zejména v prvních letech jejich pobytu v USA“ a „na imigranty 

připadá více dětí, neţ je průměr“.
88

 „Fiskální rovnováha imigrantů je více méně stejná 

jako u rodilých Američanů s menšími příjmy a větším počtem dětí, neţ je průměr,“ 

uzavírá studie.
89

 

 

Rozpory v náhledu na „výdajovou“ poloţku vzdělávání panují u celé řady 

autorů, kteří zdůrazňují, ţe v případě vzdělávání se nejedná jen o jednoduchý účetní 

výdaj, ale zároveň o investici, jejíţ (pozitivní) dopad se můţe projevit aţ v delším čase. 

Demografický a ekonomický profil imigrantů (foreign born / non-citizens) nastiňuje 

kniha The Immigration Debate: Studies on the Economic, Demographic, and Fiscal 

Effects of Immigration, která mj. poukazuje na nízký stupeň vzdělání u kalifornských 

imigrantů, z nichţ více jako 50 % procent nedosahuje středoškolského vzdělání, blíţe 

viz obrázek číslo šest.
90
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Obrázek 6 Demografický a ekonomický profil kalifornských domácností v roce 

1995 
 

 

Zdroj: Smith, Edmonston, 1998, s. 138. 

 

 

2.2 Závěr 

 

Není pochyb o tom, ţe ilegální imigranti jsou pro Kalifornii finančně nákladné. 

Náklady jsou dokonce vyšší, neţ uvádí dostupná literatura, protoţe by se k nim daly 

přičíst i poloţky, které stát vydává na jejich bezpečnost, obranu, právo na spravedlivý 

proces (soudnictví) apod. Je samozřejmě moţné namítnout, ţe ilegální imigranti bez de 
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facto jakéhokoli oficiálního statutu nemohou čerpat „státní“ výhody, které jsou určeny 

jen těm, kteří jsou občany nebo se jimi mohou brzy stát, případně jsou zvanými hosty. 

 

Stejně tak ale není pochyb o tom, ţe i ilegální imigranti přinášejí Kaliforňanům, 

nebo alespoň některým z nich, jistá pozitiva (byť i ta pozitiva nemusejí být ve svém 

důsledku tak jednoznačná): pruţnou pracovní sílu, spotřebitelské impulsy, udrţení 

příznivé cenové hladiny u některých komodit atd. 

 

Diskuse o ekonomických aspektech ilegální imigrace v Kalifornii se ve většině 

omezuje na ekonomické „costs and benefits“, které uţ dopředu předurčují, ţe někdo 

musí být vítěz a někdo ten poraţený. Celá debata se tak zjednodušuje na to, zda se 

Kaliforňanům ilegální imigrace vyplácí, či na ni naopak doplácí. 

 

Navíc pokud bychom k otázce ilegální imigrace přistupovali přísně ekonomicky 

jako tomu tak často bývá u těch, co volají po restrikcích, došli bychom k závěru, ţe po 

imigrantech (zejména těch ilegálních) je velká ekonomická poptávka. 

 

Fiskální rovina imigračního problému je i přes všechna dostupná data a jejich 

analytické zpracování poznamenaná celou řadou proměnných a neznámých faktorů, coţ 

přiznávají i sami autoři. Zajímavá by také mohla být diskuse o tom, kolik Kalifornie 

(potaţmo celé Spojené státy) ušetří na odcházejících (ilegálních) imigrantech, resp. co 

bez nich Kalifornie ztratí. 

 

Neexistuje jednoduchý metr, podle kterého poznáme, zdali se ilegální imigranti 

státu vyplácejí – je potřeba na jejich moţný potenciál nahlíţet v delší časové 

perspektivě (a tomu přizpůsobit konkrétní imigrační politiku) a vnímat i jejich motivy, 

proč do Kalifornie přicházejí. 
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3 Bezpečnostní aspekty migrace 

 

Vliv imigrace (zejména té nelegální) na úroveň bezpečnosti, resp. na formy a 

konkrétní projevy kriminality je dlouhodobě diskutovanou otázkou na celém světě. 

Důleţitého významu nabývá toto téma zejména v politickém diskursu zemí, regionů či 

měst, které se potýkají s vysokým přílivem přistěhovalců a zároveň s vyšší mírou 

kriminality. Kandidáti na vyšší státní funkce často záměrně zpolitizují vzájemně 

související otázky migrace a kriminality.
91

 Problematika dopadů imigrace na výši 

kriminality bývá významnou součástí širší celospolečenské diskuse, jejíţ obsah je 

ovlivňován i její mediální prezentací.  

 

Všechny tyto skutečnosti přispívají k tomu, ţe příčinná souvislost mezi imigrací 

a bezpečností, resp. kriminalitou, bývá téměř automaticky chápána (médii, veřejností, 

politiky) jako samozřejmá, aniţ by pro toto tvrzení často existovala průkazná data a 

věrohodná metodologie jejich zpracování. Je to dáno celou řadou faktorů – historickým 

vývojem, aktuálními bezpečnostními problémy, bezprostřední osobní, popř. 

zprostředkovanou zkušeností mnoha jedinců, ekonomickou situací obyvatel, 

xenofobními postoji apod. Vzniká tak široké spektrum důvodů si myslet, ţe (ilegální) 

imigranti domácí obyvatele ohroţují na jejich „lidské bezpečnosti“. Kaţdý argument v 

diskusi o imigračním fenoménu (ať jiţ je, nebo není oprávněný na základě faktů) 

zároveň můţe působit na druhý – nelze proto označit jeden rozhodující faktor, proč 

dochází k asociacím mezi imigrací a kriminalitou, resp. k jejich přímé souvislosti napříč 

společností.
92

 Argument, který bychom mohli označit jako tematicky velmi blízký, 

zmiňuje zpráva Global Commission on International Migration: „Ilegální migrace má 

celou řadu negativních důsledků. Pokud se vyskytuje ve velké míře a dostává se jí velké 

pozornosti médií, ilegální migrace můţe podkopat důvěru veřejnosti v integritu a 

účinnost státní migrační a azylové politiky. Ilegální migrace se dotýká státní suverenity 
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a můţe se stát dokonce hrozbou pro bezpečnost, zvláště v případech, kdy je spojena s 

korupcí a s organizovaným zločinem.“
93

 

 

Cílem této kapitoly je podrobit kritice argumenty navrhovatelů Proposition 187, 

neboli přinést relevantní data, která argumentaci navrhovatelů podpoří či naopak vyvrátí 

ve vztahu k textu Proposition 187, resp. k její části, která se přímo zmiňuje o vztahu 

kriminality a imigrace charakterizované následujícím úryvkem: „My, obyvatelé 

Kalifornie shledáváme a prohlašujeme:… Ţe jsme dosud trpěli a trpíme ublíţením na 

zdraví a majetku způsobené kriminálním chováním ilegálních cizinců v tomto státě…“
94

 

 

 

3.1 Kriminalita a imigrace – fakta a souvislosti  

 

Od šedesátých let dvacátého století dochází ve Spojených státech k zásadním 

změnám ve výskytu projevů kriminálního chování, přičemţ tyto změny jsou podle 

profesora kriminologie, práva a společnosti na Kalifornské univerzitě Michala R. 

Gottfredsona „důsledkem společenských sil zcela nezávislých na imigračních trendech“. 

Gottfredson ve své studii Crime, Immigration, and Public Policy své tvrzení dává do 

přímé souvislosti právě s úrovní kriminality v Kalifornii, která se v devadesátých letech 

potýkala s největším počtem imigrantů.
95

 

 

Jak dokládá obrázek číslo sedm, proţila Kalifornie v celkové výši kriminálních 

činů a počtů vraţd od šedesátých let do začátku nového milénia dramatický vývoj. Jen v 

letech 1961-1981 se hodnoty zvýšily 2,5krát. Po relativní stagnaci dochází na začátku 

devadesátých let k sestupnému trendu, kromě hodnoty týkající se počtu vraţd, která se 

vychýlila směrem nahoru a klesá aţ okolo roku 1993. Další tabulky ukazují úroveň 
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kriminality, resp. konkrétních projevů v delším časovém období, kterou doplňuje i 

druhá křivka znázorňující příliv imigrantů (údaje jsou uvedeny na 100 tisíc obyvatel): 

obrázek číslo osm zobrazuje krádeţe automobilů, obrázek číslo devět vloupání a 

obrázek číslo deset vraţdy.
96

 Tato data ukazují, ţe přímý vztah mezi počtem 

přistěhovalců a výskytem kriminality je těţké prokázat, resp. je moţné vysledovat různé 

trendy – např. v případě výskytu vloupání, který poklesl o dvě třetiny, zatímco imigrace 

se pohybovala nahoru i dolů. Na základě těchto dat Gottfredson tvrdí, ţe je zde „...velmi 

slabý systematický vztah mezi kriminalitou a imigrací. Ve skutečnosti, největší příliv 

legálních i ilegálních imigrantů do Kalifornie v nedávných letech přišel v době, kdy 

výskyt kriminality poklesl na nejniţší úroveň za posledních třicet let“.
97

 

 

 

Obrázek 7 Míra kriminality v Kalifornii v letech 1961-2001 

 
Zdroj: Gottfredson, 2004, s. 12. 
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Obrázek 8 Srovnání míry kalifornské imigrace a počtu krádeží aut v letech 1961-

2001 

 
Zdroj: Gottfredson, 2004, s. 13. 
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Obrázek 9 Srovnání míry kalifornské imigrace a počtu vloupání v letech 1961-2001 

 
Zdroj: Gottfredson, 2004, s. 14. 
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Obrázek 10 Srovnání míry kalifornské imigrace a počtu vražd v letech 1961-2001 

 
Zdroj: Gottfredson, 2004, s. 15. 

 

 

Novodobější studie z roku 2008 s názvem Crime, Corrections, and California a 

příznačným podtitulem What Does Immigration Have to Do with It? přichází s 

podobnými závěry jako Gottfredson.
98

 Autorky Kristin F. Butcher a Anne Morrison 

Piehl v úvodní části studie uvádějí, ţe některé druhy kriminality jsou jiţ ze své povahy 

spojeny s imigrací – jako například nelegální překročení hranic nebo zaměstnání se bez 

patřičného povolení. Ve své analýze se však soustředí na ty projevy kriminality, jeţ 

ohroţují obě skupiny obyvatel – narozené  ve Spojených státech i mimo ně. S odkazem 

na dříve publikované teoretické práce připouští, ţe jsou imigranti vystaveni „kulturnímu 

konfliktu“ (kulturnímu šoku). Z hlediska této teorie je pravděpodobné, ţe chudé 

podmínky, ze kterých imigranti pochází, předurčují jejich zapojení do trestné činnosti. 

„Na druhé straně je však také moţné, ţe imigrace sniţuje míru kriminality – například 

ti, kteří se narodili mimo území Spojených států, mohou být méně náchylní k účasti na 
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závaţných trestných činech, ţivotě v gangu a násilnickém prostředí, které provázejí 

velkou část závaţné kriminality  ve Spojených státech,“ upozorňují autorky studie.
99

 

Imigranti, kteří ţijí v Kalifornii ilegálně, mají navíc „motivy se vyvarovat kontaktu se 

soudním prostředím – i v případě malých přestupků – protoţe to zvyšuje 

pravděpodobnost, ţe bude jejich ilegální status odhalen“.
100

 

 

Autorky studie došly ke zjištění, ţe imigranti, kteří představují okolo 35 % 

dospělých obyvatel Kalifornie, tvoří okolo 17 % dospělých vězňů – coţ znamená, ţe 

imigranti jsou vzhledem k celkové populaci ve věznicích zastoupeni méně neţ domácí 

obyvatelé. „Ve skutečnosti jsou dospělí z řad domácích obyvatel uvězněni 2,5krát více 

neţ dospělí narození mimo území Spojených států,“ píší ve studii.
101

 K zajímavým 

zjištěním dochází autorky i při zkoumání chování druhých a třetích generací imigrantů, 

jejichţ podíl na trestné činnosti je stále niţší, nicméně se postupně přibliţuje k hodnotě 

stávajících obyvatel. Přestoţe tato studie pouţívá data z let 2000–2005, je potřeba její 

závěry (a celou problematiku obecně) vidět v delší časové perspektivě, jak se vyvíjela 

kriminalita a příliv imigrantů, a s tímto vědomím je i pouţita v této bakalářské práci, viz 

grafy číslo jedenáct a číslo dvanáct znázorňující celkovou úroveň kriminality, resp. 

násilnou trestnou činnost v Kalifornii v porovnání s vývojem v celých Spojených 

státech.
102
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Obrázek 11 Srovnání míry majetkových trestných činů v Kalifornii a ve Spojených 

státech v letech 1960-2005 

 

Zdroj: Butcher, Piehl, 2008, s. 16.  
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Obrázek 12 Srovnání míry násilných trestných činů v Kalifornii a ve Spojených 

státech v letech 1960-2005 

 

 Zdroj: Butcher, Piehl, 2008, s. 16.  

 

Závěry studie Kristin F. Butcher a Anne Morrison Piehl, která patří ke stěţejním 

pracím na dané téma, vyvolaly diskusi o vlivu imigrantů na bezpečnostní situaci v 

Kalifornii na akademické půdě i v médiích. Rozsáhlé spektrum názorů amerických 

akademiků přinesl internetový portál časopisu TIME, kde v naprosté většině převládaly 

postoje hovořící ve prospěch imigrantů
103

, včetně těch nelegálních.
104

 Na závěry 

reagovalo také washingtonské Center for Immigration Studies, které zpochybnilo 

zvolenou metodologii, resp. upozorňovalo na obecný nedostatek seriózních vstupních 

dat. Přesto ale Steven Camarota, ředitel pro výzkum Center for Immigration Studies, na 
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druhé straně připouští, ţe doposud ţádný výzkum nepřinesl přesvědčivý důkaz o tom, ţe 

jsou imigranti spojeni s vysokou úrovní kriminality.
105

 

 

Jak ale upozorňuje profesor kriminologie Daniel Mears z Florida State 

University, není ani tak důleţité, co tato zjištění ukazují, protoţe „lidé se v první řadě 

řídí podle svých pocitů“.
106

 

 

 

3.2 Hodnověrná data, nebo odhady? 

 

Z předchozích údajů vyplývá, ţe kalifornští imigranti (legální i ilegální) jsou 

méně náchylní k trestné činnosti a jejich podíl na jejím páchání je výrazně niţší neţ u 

stávajících obyvatel. Přesnější by však asi bylo tvrzení, ţe tyto studie zpochybňují 

souvztaţnost mezi kriminalitou a přistěhovalci (zejména ilegálními), která byla 

zmiňována v politických prohlášeních a konkrétních návrzích poţadující zpřísnění 

imigrační politiky včetně Proposition 187 a která byla součástí veřejného mínění. 

Problematiku nedostatečných statistických údajů/odhadů o imigrantech, zvláště pak 

ilegálních, zmiňuje okrajově hned několik akademických prací; souborná studie na toto 

téma pochází od Stevena A. Camarota a Jessicy M. Vaughan z Centre for Immigration 

Studies. Oba autoři kritizují výše zmíněnou studii Crime, Corrections, and California, 

resp. její zdrojová data pocházející z Census Bureau, která – jak se později prokázalo – 

v některých případech vycházela aţ z 50 % procent z odhadů tazatelů nebo 

zprostředkovatelů (např. pracovníků věznic). Problém s daty se týkal zejména 

uvězněných Kaliforňanů, resp. těch, co by potenciálně mohli být imigranty, zejména 

těmi nelegálními. Přestoţe se původ vězňů a jejich (i)legální status mohl později 

prokázat v soudním procesu, nebyly tyto údaje jiţ ve statistikách započítány, a mohlo 

tak dojít k jejich značnému zkreslení. Steven A. Camarota a Jessica M. Vaughan 

poukazují na nutnost komplexního pohledu při hledání odpovědi na otázku, zdali 

imigranti (legální a ilegální) zvyšují kriminalitu, nebo ji naopak sniţují, resp. jak 
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definovat vzájemný vztah mezi počtem imigrantů a výší kriminality. Zpochybňují tak 

dříve publikované „jednoznačné“ závěry, které by v opačném podání (a s nadsázkou) 

znamenaly, ţe „pokud imigranti náhle zmizí a země bude bez imigrantů (včetně 

ilegálních), úroveň kriminality by pravděpodobně stoupla“.
107

 Jak autoři studie 

dokládají přiloţeným grafem,
108

 nelze najít přímou příčinnou souvislost mezi 

imigračními trendy a počtem násilných trestných činů. 

 

Obrázek 13 Vliv imigrace na násilnou trestnou činnost v letech 1970-2006 

 

Zdroj: Camarota, Vaughan, 2009, s. 16. 

 

3.3 Závěr 

 

Z dostupných údajů není moţné vyvozovat jednoznačné závěry o příčinné 

souvislosti mezi vysokou mírou kriminality a počtem imigrantů, lhostejno zda legálních 

či ilegálních. Není k dispozici studie, která by na základě hodnověrných dat a bez 

dalších pochybností přesvědčivě prokázala tvrzení, ţe nelegální imigranti se na celkové 
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kriminalitě podílejí závaţnou mírou. Jiţ z principu to však doposud ani nebylo moţné: o 

počtu nelegálních imigrantů v Kalifornii existují pouze odhady (které se od sebe navíc 

liší) To znamená, ţe i v případě, pokud by oficiální statistiky obsahovaly hodnověrné 

údaje o páchání trestné činnosti ze strany ilegálních imigrantů, není moţné je bez 

pochyb zasadit do kontextu s celkových počtem takových imigrantů v Kalifornii, resp. 

sloţením obyvatel v tomto státě. Další zásadní slabinou dokazování je, ţe dostupné 

údaje o páchání trestné činnosti ze strany ilegálních imigrantů počítají jen s těmi, u 

nichţ byla tato nelegální činnost prokázána. Tito odhalení ilegální imigranti jsou navíc 

ve většině deportováni mimo území Spojených států a dochází tak ke sniţování jejich 

celkového počtu. 

 

I se všemi zmíněnými pochybnostmi je ale moţné posoudit oprávněnost pouţití 

„kriminální karty“ v návrhu Proposition 187. Pokud bychom přistupovali k textu 

Proposition 187 čistě logicky a formálně, tvrzení Propozice „...jsme dosud trpěli a 

trpíme ublíţením na zdraví a majetku způsobené kriminálním chováním ilegálně 

pobývajících cizinců v tomto státě…“ je moţné označit jako pravdivé. V případě 

zasazení do širšího kontextu kriminálního chování lidí ţijících na území Kalifornie (vč. 

legálních a ilegálních imigrantů) není ale moţné tvrdit, ţe přítomnost ilegálních 

imigrantů způsobuje vyšší míru kriminality, neţ je obvyklé. Ukazuje se tak, ţe se 

obhájci Proposition 187 zaštiťovali při zavádění restriktivních opatřeních vůči 

imigrantům tímto argumentem bez spolehlivé důkazní opory.  

 

Text Proposition 187 i řada zde citovaných studií přistupuje k problému přísně 

formálně s cílem dosáhnout jednoduchého závěru či řešení, v případě posuzování trendů 

v páchání trestné činnosti a kriminality jako takové je však nutné vnímat všechny 

souvislosti, které mohou mít na kriminální chování a kriminální prostředí vliv. Jak 

upozorňuje Gary LaFree ve studii Declining Violent Crime Rates in the 1990s: 

Predicting Crime Booms and Busts
109

, v případě kriminality je potřeba vycházet ze 

skutečnosti, ţe se jedná o sloţitý společenský fenomén, do kterého spadá celá řada 

faktorů jako proměna rodiny, ekonomické postavení obyvatel, struktura obyvatel 

(věková, rasová aj.), kriminální „trh“ (jako např. obchod s drogami), systém sankcí za 
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porušení zákonů, práce policie a další. Zůstává proto otázkou, do jaké míry 

předkladatelé Proposition brali komplexnost kriminality v potaz a navíc, zda mohli mít 

k dispozici relevantní údaje pro svá tvrzení, o čemţ není autorka této práce po 

prozkoumání daných primárních a sekundárních pramenů přesvědčena. 
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4 Společensko- kulturní hledisko 

 

Tato kapitola si klade za cíl objasnit, jaké další důvody mohly přispět ke vzniku 

návrhu Proposition 187. Navrhovatelé v diskusi okolo návrhu často deklarovali, ţe 

imigranti110 
jsou nepřizpůsobiví a svými postoji vylučují moţnost naplno se asimilovat 

do většinové společnosti. Na následujících řádcích se proto autorka pokusí zaměřit na 

to, jak a jestli se imigranti v Kalifornii integrují do společnosti. Další společensko-

kulturní aspekt, který je zde třeba zmínit, je obava kalifornských obyvatel, zejména 

bělochů, ţe vinou hispánských přistěhovalců přestanou být jiţ brzy dominantním 

etnikem ve státě. Samotná Proposition 187 tyto aspekty nezmiňuje, ale je důvodné se 

domnívat, ţe ačkoliv nebyly součástí jejího psaného textu, spolehlivě fungovaly na 

pozadí návrhu (a fungují v podstatě vţdy, kdyţ je řeč o imigrační politice). 

 

V souvislosti s problematikou společensko-kulturních hledisek povaţuje autorka 

za nutné nastínit alespoň stručně
111

 mediální obraz diskuse okolo návrhu Proposition 

187. Stejně tak poukazuje na psychologické faktory, které utvářejí postoje obyvatel 

směrem k imigrantům. Obojí pomůţe dotvořit obraz kalifornské Proposition 187 a 

pochopit moţné motivace jejích předkladatelů.  

 

 

4.1 Otázka odlišnosti kalifornských imigrantů a otázka 

asimilace 

 

Jedním z důvodů, který hojně zazníval v diskusi okolo návrhu Proposition 187, 

byla otázka odlišnosti hispánských imigrantů od domácích obyvatel. Návrh, jakoţto 

efektivní nástroj, jak naloţit s imigrací, nahrával kritikům tzv. nové imigrace, kteří 

poukazovali na to, ţe ilegální imigranti ubliţují většinové společnosti i tím, ţe se do ní 

nejsou schopni efektivně začlenit.  

 

                                                 
110 

V tomto případě měli jistě na mysli legální i ilegální imigranty hispánského původu, ačkoliv 

Proposition 187 byla namířena jen proti těm ilegálním.  
111

 Širší analýza by zřejmě vydala na samostatnou práci.  
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Profesor New York University Marcelo Suárez-Orozco ve svém článku 

California Dreaming: Proposition 187 and the Cultural Psychology of Racial and 

Ethnic Exclusion poznamenává, ţe stoupenci Proposition 187 předpokládají, ţe noví 

imigranti a jejich děti se na rozdíl od dřívějších imigrantů pocházejících z Evropy 

odmítají asimilovat do většinové společnosti.
112 

Nadto jsou, jak dále uvádí Suárez-

Orozco, jejich „kulturní hodnoty a postoje neslučitelné s normami majoritní 

společnosti“.
113

 Profesor Suárez-Orozco vyvrací tuto tezi s odkazem na empirická data, 

která prokázala, ţe hispánští přistěhovalci si nejvíce cení rodiny a přikládají velký 

význam dosaţení úspěchu. Obojí je, jak s ironií poznamenává, naprosto v souladu se 

smýšlením konzervativních politiků, kteří nejvíce volají po restriktivních imigračních 

opatřeních.
114  

 

Otázka asimilace imigrantů se přesto ukazuje být sloţitější. Jak píše Patricia de 

Cos ve své studii Educating California’s Immigrant Children: An Overview of Bilingual 

Education, ne všichni imigranti mají zájem se plně asimilovat: „Někteří imigranti si 

vybírají komunity lidí, které sdílí jejich jazyk a kulturu… Takové skupiny imigrantů si 

pak udrţují kulturní a jazykové charakteristiky svých domovských zemí.“
115

 Pouţívání 

rodného jazyka je sice vzdaluje integraci do společnosti, ale posiluje jejich vazby 

na vlastní komunity a skrze jazyk si tak dokáţou zachovat svou identitu.
116

 Příklady 

těchto komunit lze najít na předměstí Los Angeles a San José.  

 

Patricia de Cos poznamenává, ţe pro některé imigranty není zvládnutí jazyka 

otázkou „ekonomického přeţití“.
117

 Pracují v odvětvích, kde si vystačí s minimálními 

znalostmi angličtiny, takţe pak ani necítí potřebu naučit se anglicky pořádně.
118
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Vztah imigrantů k jazyku majoritní populace a ţivot menšin v komunitách 

znepokojuje okolní obyvatele. Lisa Marie Cacho argumentuje, ţe lidé jsou znepokojeni 

tím, jak imigrace dramaticky proměňuje jejich okolí.
119

 „Angličtina je v dosahu domovů 

některých obyvatel slyšet čím dál méně a komunity, kde převládají cizí jazyky, začínají 

být podle starousedlíků nebezpečná místa, která kdysi bývala ´jejich´.“
120

  

 

Dalším socio-kulturním faktorem byla obava plynoucí z etnické proměny 

kalifornského státu. Lenka Kučerová podotýká, ţe Proposition 187 se soustředila na dvě 

ústřední témata: na dopad ilegálních přistěhovalců na ekonomiku a na míru 

kriminality
121

. Nicméně diskuse okolo tématu mnohdy odráţela aţ „nacionalisticky 

zaloţené obavy bělošského obyvatelstva, ţe v dohledné době přestanou být v Kalifornii 

dominantním etnikem a sníţí se jejich kulturní i politický vliv“
122

. Kučerová toto jen 

potvrzuje: „Do celé imigrační diskuse se zřetelně promítaly obavy značné části obyvatel 

Kalifornie, oponentů i stoupenců Proposition 187, z předpokládaného negativního vlivu 

nelegálních přistěhovalců na americkou kulturu, jazyk, politiku i historii. V případě 

slábnoucí bělošské populace byly tyto obavy navíc ţiveny strachem ze zaplavení země 

přistěhovalci neevropského původu a z postupné ztráty politického vlivu“
123

.  

 

 

4.2 Relevantní faktory ve formování postojů vůči imigrantům  

 

Postoj většinového obyvatelstva k imigrantům formují především média a širší 

odborný diskurs o imigrační politice. Ted Brader a kol. v článku What Triggers Public 

Opposition to Immigration? Anxiety, Group Cues, and Immigration vysvětluje, ţe 
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veřejnost je silně ovlivněna tzv. group cues, tedy skupinovými znaky jednotlivých 

etnik.
124

 Tyto znaky prezentují veřejnosti odborníci, ale i politici a média. Jsou to právě 

tyto stereotypy, které vyvolávají reakci obyvatelstva zaloţenou na emocích (jakými jsou 

například strach z imigrace). Brader a další upozorňují, ţe jsou to „emoce, a nikoli 

racionální argumenty nebo závaţnost situace, které pak formují názory veřejnosti a také 

udávají podobu vznikajícím imigračním opatřením.“
125

 Jako příklad takovýchto znaků 

autoři studie uvádějí otázku rozdílného nahlíţení na odlišné etnické skupiny, jeţ provází 

určité stigma, jako jsou právě hispánci, a na „dobré“ imigranty ze zemí jako je Polsko, 

Kanada nebo Irsko. Tyto znaky navíc podle autorů zkreslují obrázek o daném etniku 

jako takovém a podporují stereotypní představu o imigrantech jako celku.
126

 Brader a 

další uvádějí, ţe „typickou představu imigranta tvoří v myslích Američanů stereotypní 

obrázek o levné pracovní síle hispánského původu“.
127

 Podobné vzorce chování lze 

proto dle studie očekávat i v případě většinového kalifornského etnika vůči hispánským 

komunitám.  

 

Mediální atraktivnost tématu – zvláště v době diskusí, předloţení a hlasování o 

Proposition 187 dokreslují údaje o počtu článků v deníku The New York Times, které se 

obecně týkaly témat imigrace a emigrace: v roce 1993 se jich na stránkách The New 

York Times objevilo 192, v roce 1994 to bylo 195 textů, zatímco v předchozích letech 

1991 a 1992 byl zájem médií méně jak poloviční, tzn. 76, resp. 72 článků
.128

 Mediální 

prezentace Proposition 187 v hlavním kalifornském deníku The Los Angeles Times 

hodně ovlivnila vnímání imigrantů. Autoři Kent A. Ono a John M. Sloop v knize 

Shifting borders: Rhetoric, Immigration, and California's Proposition 187 argumentují, 

ţe mediální diskuse o Proposition odráţela silný „nativismus“ kalifornského 
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obyvatelstva.
129

 Nativismus definují jako fenomén v imigrační historii Spojených států, 

který se vyznačuje nedůvěřivostí „starousedlíků“ vůči novějším přistěhovalcům. Tato 

nedůvěřivost pramení především z rasové, etnické, náboţenské či socioekonomické 

odlišnosti daných skupin.
130

 Deník Los Angeles Times proto podle autorů obecně 

vykresloval imigraci jako hrozbu národu
131

, ačkoliv se zde národem myslí více národ 

státu Kalifornie neţ americký národ.  

 

 

4.3 Psychokulturní teorie jako možné vysvětlení obav z 

imigrace  

 

Suárez-Orozco se pomocí psycho-kulturní teorie pokouší vysvětlit, proč byli 

v devadesátých letech imigranti vnímáni jako parazité zneuţívající sociální sluţby 

hostitelské země, ze kterých se navíc často stávají kriminálníci. Důvody negativních 

postojů k přistěhovalcům lze podle něho uspokojivě hledat v běţných jevech lidské 

psychiky. Vytvoření představy nepřátelských vetřelců nám pomáhá překonat období 

sociální nejistoty. Tzv. projekce způsobuje, ţe mylně přisuzujeme nevyřešené nebo pro 

nás nepřijatelné věci vnějším příčinám. Příčinou skutečných obav mohly být v případě 

kalifornských obyvatel zemětřesení, poţáry, sucha, stejně tak ale ekonomická stagnace 

a výrazné kulturně-společenské změny. Dříve národní menšiny se stávají majoritní 

populací. Strach, co dané změny způsobí s pojetím vlastní identity, a obava z budoucího 

vývoje, nutí občany hledat viníky. Přistěhovalci způsobující takové problémy nemohou 

být podle Kaliforňanů „nevinní“ a jsou jim tedy přisuzovány negativní vlastnosti a 

úmysly. Celý jev je druhem obranného mechanismu lidské psychiky, skrz něhoţ se 

jedinec vyrovnává s úzkostí a strachem, který si nedokáţe uspokojivě vysvětlit. Řešení 

z nyní uţ pojmenovaných problémů se pak ukazuje v zamezení přístupu škůdců 

k hostitelskému zdroji – coţ ovšem neznamená nic jiného, neţ zbavit se zlosti a strachu. 

Suárez-Orozco přiznává, ţe celý problém se nedá vysvětlit jen shora uvedenými 

psychologickými jevy, ale chápe je jako nutné k pochopení tolik vyhraněných postojů 

vůči imigrantům. 
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4.4 Závěr 

 

Pravděpodobně neexistuje pouţitelná a věrohodná metoda, která by prokázala, 

zda společensko-kulturní hlediska sehrály nějakou roli v rozhodování iniciátorů 

Proposition 187 a zda je případně tyto důvody mohly vést k sepsání restriktivního 

návrhu.  

 

Zdá se, ţe (ne)schopnost asimilace některých přistěhovalců a důsledky z toho 

plynoucí budí obavy v řadě obyvatel Kalifornie. Tento faktor můţe významně 

prohlubovat jiţ exitující zášť vůči imigrantům, které domácí obyvatelé vidí jako viníky 

špatné ekonomické situace nebo jako potencionální kriminálníky. Svůj podíl sehrála na 

tomto stavu i média, která hispánské přistěhovalce před veřejností do velké míry 

démonizovala. Obtíţné je pro stávající kalifornské obyvatele, hlavně bělochy, 

přivyknout myšlence, ţe se v dohledné době stanou menšinou na úkor hispánců a jejich 

politický a kulturní vliv bude slábnout. Tyto faktory mohly pak do velké míry přispět ke 

vzniku a hlavně ke schválení návrhu Proposition 187.  
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Závěr 

 

Spojené státy jsou tradiční zemí imigrantů, předkové dnešních obyvatel kdysi 

odešli do Nového světa s vidinou lepšího ţivota. Dnešní imigranti nechtějí nic jiného.
132

 

Co se změnilo, je jejich přijímání obyvateli hostitelské země. Všichni přistěhovalci 

„nové vlny“ uţ nemají zájem se plně asimilovat, „přijmout americkou kulturu a 

jazyk“
133

 a často ani neovládají angličtinu.  

 

V Kalifornii pobývali v polovině devadesátých let odhadem dva miliony 

ilegálních imigrantů. V této době také zaţívala Kalifornie největší ekonomickou krizi od 

dob Velké hospodářské krize ve třicátých letech 20. století. Zesílená opozice vůči 

imigrantům se tradičně objevuje v dobách ekonomické recese a nejinak tomu bylo i 

tehdy. Legislativní návrh Proposition 187 odráţel obavy Kaliforňanů o ekonomickou 

budoucnost i předsudky vůči ilegálním imigrantům (často i těm legálním).   

 

Navrhovatelé Proposition 187 argumentovali hlavně tím, ţe ilegální 

přistěhovalci nebývalé zatěţují kalifornský rozpočet, berou lidem práci a sniţují mzdy 

domácích obyvatel. Sledované zdroje tento negativní vliv ilegálních imigrantů 

neprokazují. Je přirozené, ţe na trhu práce mohou přistěhovalci podobných schopností a 

kvalifikace představovat konkurenci, avšak z prostudovaných pramenů vyplývá, ţe 

pokud uţ k takovému „ohroţení“ dochází, jsou jím mnohem více vystaveni dřívější 

imigranti Kalifornie. Analýza, kterou si nechal vypracovat prezident Bill Clinton, 

přiznává, ţe ilegální imigranti představují pro kalifornské veřejné finance zátěţ. Ovšem, 

ani porovnání příjmů a nákladů spojených s ilegální imigrací nevyznívá jednoznačně 

v neprospěch imigrantů. Vzhledem k tomu, ţe se celá debata o Proposition 187 

„smrskla“ pouze na ekonomický pohled, upozadila tak sociální a další přínosy (i 

těţkosti) plynoucí z  ilegální imigrace. Tvrzení, ţe se zvyšujícím se počtem ilegálních 
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imigrantů roste v Kalifornii kriminalita, se taktéţ nepodařilo prokázat. Autoři 

Proposition 187 neměli velice pravděpodobně ani hodnověrná data, kterými by toto 

ustanovení podepřeli.  

 

Z kritické analýzy argumentů navrhovatelů Proposition 187 vyplývá, ţe většina 

jich nebyla řádně podloţena a některá ani neodpovídala pravdě. Zdá se, ţe tato tvrzení 

„vycházela vstříc“ tehdejším proti-imigrantským náladám ve společnosti. Autorka práce 

se domnívá, ţe na pozadí vzniku návrhu sehrály svou roli i jiné faktory. Především to 

mohly být antagonistické postoje vůči ilegálním imigrantům i strach z narůstání 

hispánské populace, které povede ke sníţení politického a kulturního vlivu většinového 

obyvatelstva Kalifornie.  

 

I kdyţ uvěříme tvrzení kalifornského guvernéra Peta Wilsona, ţe neměl 

s iniciováním Proposition 187 nic společného, pravdou je, ţe dokázal jejího 

„potenciálu“ plně vyuţít. Zaměřením své kampaně na Proposition 187 odvrátil 

pozornost od širší problematiky ekonomické krize. Navíc se mu v důsledku mediálního 

zájmu okolo Proposition 187 podařilo získat pozornost federální vlády v otázkách 

imigrace, oč se předtím víceméně s neúspěchem pokoušel.  

 

Vzhledem k tomu, ţe Proposition 187 byla v platnosti jen po omezenou dobu a 

některá její ustanovení nevešla v platnost vůbec
134

, je takřka nemoţné posoudit, zda 

uspěla ve svém cíli odradit další potencionální imigranty. K tomuto zjištění by bylo 

zapotřebí zkoumat, co vede imigranty k příchodu do nové země, čímţ se autoři a 

zastánci Proposition 187 moc nezabývali.  

 

Ať uţ jsme anebo nejsme nakloněni imigraci, jakákoli studie těţko můţe vyčíslit 

nadšení, snahu, rozmanitost, pracovitost, nápady (stejně tak hodnotově opačné 

vlastnosti) ilegálních imigrantů, kteří mohou působit ve vzájemné interakci se 

stávajícími obyvateli jako „nový“ stimulační a dynamický prvek, jehoţ moţný dopad 

zůstává neznámý a nezměřitelný. 
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 Některá ustanovení Proposition 187 nabývala platnosti později, od 1. 1. 1996.  
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Resumé 

The thesis focuses on illegal immigration in California in the early 1990s. Its 

goal is to analyze relevance and accuracy of reasoning used by proponents of the 

Proposition 187. This bill was to limit access of illegal immigrants to social welfare, 

especially to public education and health care. The bill was enacted through a 

Californian referendum, only to be canceled afterwards by the Supreme Court of 

California due to the bill's interference with the competencies of the Federal 

Government in the area of immigration policy.  

The thesis is divided into four chapters. The first chapter describes the state of 

the Californian economy in the early 1990s and reviews the contemporary perception of 

immigrants and the content of Proposition 187. The second chapter focuses on 

economic impact of immigration, specifically, on a question if illegal immigrants were 

really a burden for the Californian public budgets as it is claimed by the Proposition. 

The third chapter analyzes if illegal immigrants are disproportionately involved in 

criminal activities. The fourth chapter reviews questions of assimilation of immigrants 

to a wider society and analyzes social and cultural factors that form the society's 

attitudes towards immigrants. It also looks into what other factors can cause negative 

attitudes towards the immigrants.  

The analysis of available sources shows that the illegal immigrants were really 

burdening the Californian public budgets to a certain degree. Regarding unemployment, 

it is very difficult to substantiate the Proposition's claim that new immigrants caused an 

increase in unemployment of Californian established residents. Similarly, no reliable 

data sets lead to a clear conclusion that illegal immigrants are disproportionately 

involved in criminal activities. Overall, the reasoning of the proponents of the 

Proposition 187 is not well grounded. The author of the paper argues that antagonistic 

attitudes to illegal immigration - along with the fear of increasing Hispanic population 

which might lead to a decreased political and cultural influence of the majority 

population of California - played a major role in forming of the Proposition 187. 

The proponents of the Proposition might have also wanted to wake up the 

Federal Government to the immigration issues and consequently to help ease the strain 

of illegal immigration on the Californian public budgets.   
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Příloha č. 1: Proposition 187 (text) 

dostupné z http://www.americanpatrol.com/REFERENCE/prop187text.html 

 

Proposition 187: Text of Proposed Law 

1994 - California 

This initiative measure is submitted to the people in accordance with the provisions of 

Article II, Section 8 of the Constitution. 

This initiative measure adds sections to various codes; therefore, new provisions 

proposed to be added are printed in {+ italic type +} to indicate that they are new. 

PROPOSED LAW 

SECTION 1. Findings and Declaration. 

The People of California find and declare as follows: 

That they have suffered and are suffering economic hardship caused by the presence of 

illegal aliens in this state. 

That they have suffered and are suffering personal injury and damage caused by the 

criminal conduct of illegal aliens in this state. 

That they have a right to the protection of their government from any person or persons 

entering this country unlawfully. 

Therefore, the People of California declare their intention to provide for cooperation 

between their agencies of state and local government with the federal government, and 

to establish a system of required notification by and between such agencies to prevent 

illegal aliens in the United States from receiving benefits or public services in the State 

of California. 

SECTION 2. Manufacture, Distribution or Sale of False Citizenship or Resident Alien 

Documents: Crime and Punishment. 

Section 113 is added to the Penal Code, to read: 

{+ 113. Any person who manufactures, distributes or sells false documents to conceal 

the true citizenship or resident alien status of another person is guilty of a felony, and 

shall be punished by imprisonment in the state prison for five years or by a fine of 

seventy-five thousand dollars ($75,000). +} 

SECTION 3. Use of False Citizenship or Resident Alien Documents: Crime and 

Punishment. 
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Section 114 is added to the Penal Code, to read: 

{+ 114. Any person who uses false documents to conceal his or her true citizenship or 

resident alien status is guilty of a felony, and shall be punished by imprisonment in the 

state prison for five years or by a fine of twenty-five thousand dollars ($25,000). +} 

SECTION 4. Law Enforcement Cooperation with INS. 

Section 834b is added to the Penal Code, to read: 

{+ 834b. (a) Every law enforcement agency in California shall fully cooperate with the 

United States Immigration and Naturalization Service regarding any person who is 

arrested if he or she is suspected of being present in the United States in violation of 

federal immigration laws. +} 

{+ (b) With respect to any such person who is arrested, and suspected of being present 

in the United States in violation of federal immigration laws, every law enforcement 

agency shall do the following: +} 

{+ (1) Attempt to verify the legal status of such person as a citizen of the United States, 

an alien lawfully admitted as a permanent resident, an alien lawfully admitted for a 

temporary period of time or as an alien who is present in the United States in violation 

of immigration laws. The verification process may include, but shall not be limited to, 

questioning the person regarding his or her date and place of birth, and entry into the 

United States, and demanding documentation to indicate his or her legal status. +} 

{+ (2) Notify the person of his or her apparent status as an alien who is present in the 

United States in violation of federal immigration laws and inform him or her that, apart 

from any criminal justice proceedings, he or she must either obtain legal status or leave 

the United States. +} 

{+ (3) Notify the Attorney General of California and the United States Immigration and 

Naturalization Service of the apparent illegal status and provide any additional 

information that may be requested by any other public entity. +} 

{+ (c) Any legislative, administrative, or other action by a city, county, or other legally 

authorized local governmental entity with jurisdictional boundaries, or by a law 

enforcement agency, to prevent or limit the cooperation required by subdivision (a) is 

expressly prohibited. +} 

SECTION 5. Exclusion of Illegal Aliens from Public Social Services. 

Section 10001.5 is added to the Welfare and Institutions Code, to read: 

{+ 10001.5. (a) In order to carry out the intention of the People of California that only 

citizens of the United States and aliens lawfully admitted to the United States may 

receive the benefits of public social services and to ensure that all persons employed in 

the providing of those services shall diligently protect public funds from misuse, the 

provisions of this section are adopted. +} 
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{+ (b) A person shall not receive any public social services to which he or she may be 

otherwise entitled until the legal status of that person has been verified as one of the 

following: +} 

{+ (1) A citizen of the United States. +} 

{+ (2) An alien lawfully admitted as a permanent resident. +} 

{+ (3) An alien lawfully admitted for a temporary period of time. +} 

{+ (c) If any public entity in this state to whom a person has applied for public social 

services determines or reasonably suspects, based upon the information provided to it, 

that the person is an alien in the United States in violation of federal law, the following 

procedures shall be followed by the public entity: +} 

{+ (1) The entity shall not provide the person with benefits or services. +} 

{+ (2) The entity shall, in writing, notify the person of his or her apparent illegal 

immigration status, and that the person must either obtain legal status or leave the 

United States. +} 

{+ (3) The entity shall also notify the State Director of Social Services, the Attorney 

General of California, and the United States Immigration and Naturalization Service of 

the apparent illegal status, and shall provide any additional information that may be 

requested by any other public entity. +} 

SECTION 6. Exclusion of Illegal Aliens from Publicly Funded Health Care. 

Chapter 1.3 (commencing with Section 130) is added to Part 1 of Division 1 of the 

Health and Safety Code, to read: 

{+ Chapter 1.3. Publicly-Funded Health Care Services +} 

{+ 130. (a) In order to carry out the intention of the People of California that, excepting 

emergency medical care as required by federal law, only citizens of the United States 

and aliens lawfully admitted to the United States may receive the benefits of publicly-

funded health care, and to ensure that all persons employed in the providing of those 

services shall diligently protect public funds from misuse, the provisions of this section 

are adopted. +} 

{+ (b) A person shall not receive any health care services from a publicly-funded health 

care facility, to which he or she is otherwise entitled until the legal status of that person 

has been verified as one of the following: +} 

{+ (1) A citizen of the United States. +} 

{+ (2) An alien lawfully admitted as a permanent resident. +} 

{+ (3) An alien lawfully admitted for a temporary period of time. +} 
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{+ (c) If any publicly-funded health care facility in this state from whom a person seeks 

health care services, other than emergency medical care as required by federal law, 

determines or reasonably suspects, based upon the information provided to it, that the 

person is an alien in the United States in violation of federal law, the following 

procedures shall be followed by the facility: +} 

{+ (1) The facility shall not provide the person with services. +} 

{+ (2) The facility shall, in writing, notify the person of his or her apparent illegal 

immigration status, and that the person must either obtain legal status or leave the 

United States. +} 

{+ (3) The facility shall also notify the State Director of Health Services, the Attorney 

General of California, and the United States Immigration and Naturalization Service of 

the apparent illegal status, and shall provide any additional information that may be 

requested by any other public entity. +} 

{+ (d) For purposes of this section "publicly-funded health care facility" shall be 

defined as specified in Sections 1200 and 1250 of this code as of January 1, 1993. +} 

SECTION 7. Exclusion of Illegal Aliens from Public Elementary and Secondary 

Schools. 

Section 48215 is added to the Education Code, to read: 

{+ 48215. (a) No public elementary or secondary school shall admit, or permit the 

attendance of, any child who is not a citizen of the United States, an alien lawfully 

admitted as a permanent resident, or a person who is otherwise authorized under federal 

law to be present in the United States. +} 

{+ (b) Commencing January 1, 1995, each school district shall verify the legal status of 

each child enrolling in the school district for the first time in order to ensure the 

enrollment or attendance only of citizens, aliens lawfully admitted as permanent 

residents, or persons who are otherwise authorized to be present in the United States. +} 

{+ (c) By January 1, 1996, each school district shall have verified the legal status of 

each child already enrolled and in attendance in the school district in order to ensure the 

enrollment or attendance only of citizens, aliens lawfully admitted as permanent 

residents, or persons who are otherwise authorized under federal law to be present in the 

United States. +} 

{+ (d) By January 1, 1996, each school district shall also have verified the legal status 

of each parent or guardian of each child referred to in subdivisions (b) and (c), to 

determine whether such parent or guardian is one of the following: +} 

{+ (1) A citizen of the United States. +} 

{+ (2) An alien lawfully admitted as a permanent resident. +} 

{+ (3) An alien admitted lawfully for a temporary period of time. +} 
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{+ (e) Each school district shall provide information to the State Superintendent of 

Public Instruction, the Attorney General of California, and the United States 

Immigration and Naturalization Service regarding any enrollee or pupil, or parent or 

guardian, attending a public elementary or secondary school in the school district 

determined or reasonably suspected to be in violation of federal immigration laws 

within forty-five days after becoming aware of an apparent violation. The notice shall 

also be provided to the parent or legal guardian of the enrollee or pupil, and shall state 

that an existing pupil may not continue to attend the school after ninety calendar days 

from the date of the notice, unless legal status is established. +} 

{+ (f) For each child who cannot establish legal status in the United States, each school 

district shall continue to provide education for a period of ninety days from the date of 

the notice. Such ninety day period shall be utilized to accomplish an orderly transition 

to a school in the child's country of origin. Each school district shall fully cooperate in 

this transition effort to ensure that the educational needs of the child are best served for 

that period of time. +} 

SECTION 8. Exclusion of Illegal Aliens from Public Postsecondary Educational 

Institutions. 

Section 66010.8 is added to the Education Code, to read: 

{+ 66010.8. (a) No public institution of postsecondary education shall admit, enroll, or 

permit the attendance of any person who is not a citizen of the United States, an alien 

lawfully admitted as a permanent resident in the United States, or a person who is 

otherwise authorized under federal law to be present in the United States. +} 

{+ (b) Commencing with the first term or semester that begins after January 1, 1995, 

and at the commencement of each term or semester thereafter, each public 

postsecondary educational institution shall verify the status of each person enrolled or in 

attendance at that institution in order to ensure the enrollment or attendance only of 

United States citizens, aliens lawfully admitted as permanent residents in the United 

States, and persons who are otherwise authorized under federal law to be present in the 

United States. +} 

{+ (c) No later than 45 days after the admissions officer of a public postsecondary 

educational institution becomes aware of the application, enrollment, or attendance of a 

person determined to be, or who is under reasonable suspicion of being, in the United 

States in violation of federal immigration laws, that officer shall provide that 

information to the State Superintendent of Public Instruction, the Attorney General of 

California, and the United States Immigration and Naturalization Service. The 

information shall also be provided to the applicant, enrollee, or person admitted. +} 

SECTION 9. Attorney General Cooperation with the INS. 

Section 53069.65 is added to the Government Code, to read: 

{+ 53069.65. Whenever the state or a city, or a county, or any other legally authorized 

local governmental entity with jurisdictional boundaries reports the presence of a person 

who is suspected of being present in the United States in violation of federal 
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immigration laws to the Attorney General of California, that report shall be transmitted 

to the United States Immigration and Naturalization Service. The Attorney General shall 

be responsible for maintaining on-going and accurate records of such reports, and shall 

provide any additional information that may be requested by any other government 

entity. +} 

SECTION 10. Amendment and Severability. 

The statutory provisions contained in this measure may not be amended by the 

Legislature except to further its purposes by statute passed in each house by rollcall vote 

entered in the journal, two-thirds of the membership concurring, or by a statute that 

becomes effective only when approved by the voters. 

In the event that any portion of this act or the application thereof to any person or 

circumstance is held invalid, that invalidity shall not affect any other provision or 

application of the act, which can be given effect without the invalid provision or 

application, and to that end the provisions of this act are severable.   

 

 

 


