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Anotace 

Bakalárska práca „Prítomnosť ilegálnych imigrantov v USA: navrhované riešenia a dôsledky“ 

sa sústredí na dôvody pretrvávania nevyhovujúcej situácie v otázke prístupu k ilegálnej 

imigrácii do Spojených štátov. Prílev ilegálnych imigrantov do USA narastá najmä v 

posledných desaťročiach a vyvoláva veľa negatívnych reakcií. Avšak rôzne snahy o zmenu 

tejto situácie neprinášajú takmer nijaké jasné výsledky. Táto práca sa snaží o analýzu daného 

stavu; skúma dôvody kritiky prítomnosti a príchodu ilegálnych imigrantov na územie USA, a 

analyzuje jednotlivé navrhované riešenia, ich realistickosť a potenciál na zmenu situácie. 

Okrem toho sa zaoberá teoretickým podchytením možných prístupov k manažovaniu 

prisťahovalectva, ich dopadu na diskusiu o konkrétnych opatreniach a súvisom oboch rovín s 

dôvodmi nežiaduceho stavu. Rovnako sa práca snaží o pohľad na možnú budúcnosť otázky 

ilegálnej imigrácie a šance zmeny jej charakteristík. 

 

Annotation 

Bachelor thesis „Illegal immigrants in the USA: proposed solutions and their consequences“ 

focuses on the reasons why the question of approach to illegal immigration to the United 

States persists in an unsatisfactory condition. The inflow of illegal immigrants to the USA has 

been increasing mainly in the past couple of decades, and it induces a host of negative 

reactions. However, various efforts aimed at changing the situation brought basically no clear 

results. This text attempts to offer an analysis of such a state; it examines the reasons why 

illegal immigration is criticised, and analyses individual proposed solutions and their potential 

to actually be implemented and change the situation. Aside from that, it also deals with 

theoretical underpinning of possible approaches to managing immigration, their influence on 

the debate about individual solutions and the connection of both levels to the persistence of 

today’s unsatisfactory situation. Equally important, the text also attempts to look at what 

might be the future of illegal immigration, and whether there is a possibility to change its 

characteristics. 
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Úvod 

   Otázku ilegálnej imigrácie do USA som si pre svoju prácu vybrala preto, že v súčasnosti ide 

o jednu z najnaliehavejších otázok domácej politiky Spojených štátov. Počet ilegálnych 

imigrantov na území USA sa dnes pravdepodobne pohybuje okolo jedenástich miliónov1, čím 

Spojené štáty obsadzujú prvú priečku v rebríčku krajín s najväčšou populáciou ilegálnych 

imigrantov na celom svete.    

   Imigrácia všeobecne je v USA veľmi citlivou témou, a o ilegálnej imigrácii konkrétne to 

platí dvojnásobne: celá problematika vyvoláva množstvo morálnych a politických otázok, 

emócií a obáv z negatívneho vplyvu ilegálnych imigrantov na domáce obyvateľstvo 

z kultúrnych, ekonomických či bezpečnostných dôvodov. 

   To, že ide o nadmieru aktuálnu a akútnu tému, ktorá na seba viaže značnú pozornosť 

a vyvoláva ostré reakcie, dokladuje i prijatie tvrdého imigračného zákona v štáte Arizona 

(Arizona SB 1070) v apríli 2010, ktorý jeho kritici i zástancovia považujú za najširšie 

a najstriktnejšie opatrenie proti ilegálnym imigrantom v posledných desaťročiach, a ktorý 

vyvolal národnú i medzinárodnú kontroverziu. Nemenej polarizovaná a pozornosť 

priťahujúca je i diskusia o zákone DREAM Act (Development, Relief and Education for 

Alien Minors Act), ktorý sa snažil vytvoriť cestu k získaniu legálneho statusu pre niektorých 

mladých ilegálnych imigrantov po splnení stanovených podmienok, a ktorého prijatie 

v decembri 2010 americký Senát zablokoval.       

   V názore, že situácia je kritická a vyžaduje si riešenie, a že aktuálne nastavenie imigračných 

zákonov a opatrení nie je adekvátne, existuje v Spojených štátoch i mimo nich široká zhoda. 

Napriek tomu sa zdá, že presadenie komplexnej imigračnej reformy hraničí s nemožnosťou. 

To je jeden z dôvodov, prečo si myslím, že si táto vyhrotená otázka zasluhuje pozornosť 

a dôkladné zamyslenie. Okrem toho, ilegálna imigrácia je narastajúcim problémom, ktorým sa 

musia zaoberať i mnohé iné krajiny sveta s podobnou mierou príťažlivosti pre imigrantov, akú 

má USA. Rozobratie a pochopenie otázky ilegálnej imigrácie do Spojených štátov tak môže 

byť prínosné i pre pochopenie problémov, ktorým čelia politickí činitelia a verejnosť 

v rôznych iných oblastiach sveta. 

   Vo svojej práci sa preto pokúsim zamyslieť nad tým, prečo je v USA otázka prístupu k 

ilegálnej imigrácií v slepej uličke. Tento prístup budem analyzovať v dvoch rovinách: jednak 

ako prístup filozofický, resp. koncepčný, t.j. cieľ a zameranie imigračnej politiky; a tiež ako 

                                                 
1 Baker, Bryan C., Hoefer, Michael a Rytina, Nancy. Estimates of the Unauthorized Immigrant Population 
Residing in the United States: January 2009 (Homeland Security, Office of Immigration Statistics), online: 
http://www.dhs.gov/xlibrary/assets/statistics/publications/ois_ill_pe_2009.pdf, str.1.  
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prístup v praktickej rovine, t.j. jednotlivé navrhované riešenia problematiky ilegálnej 

imigrácie. V súvislosti s prvou, teoretickou rovinou sa budem zamýšľať nad tým, z čoho 

koncepcie prítomné v súčasnej debate pramenia, aká a či vôbec nejaká prevažuje, kto ich 

podporuje a ako sa tieto koncepcie odrážajú v navrhovaných riešeniach. V rámci druhej, 

praktickej roviny budem analyzovať jednotlivé v súčasnosti proponované riešenia, ktoré sú 

s teoretickou debatou organicky spojené, a ich dôsledky. Obecne sa budem snažiť 

identifikovať najzásadnejšie strety v imigračnom diskurze, problémy imigračnej debaty a ich 

zdroje, rovnako ako prekážky, ktoré stoja v ceste zmene imigračnej politiky vo vzťahu 

k ilegálnym imigrantom. 

   Napriek tomu, že o ilegálnej imigrácii a jej navrhovaných riešeniach sa píše hojne, v 

mnohých prípadoch ide o rozoberanie konkrétnych jednotlivých aspektov a domácich 

dopadov ilegálnej imigrácie, proponovanie či zatracovanie jednotlivých riešení, či hodnotenie 

situácie tendenčným spôsobom. Prác, ktoré sa vecne zaoberajú problémami imigračnej 

diskusie samotnej, je však málo. Moja práca sa preto pokúsi ponúknuť vyvážený analytický 

pohľad na súčasnú imigračnú dilemu. 

   Pre pochopenie problematiky a následnej diskusie je potrebné ozrejmiť kontext, súčasnú 

situáciu a cestu, ktorá k nej viedla, preto sa v prvej kapitole svojej práce stručne zamyslím nad 

doterajším vývojom imigračnej legislatívy a koreňmi ilegálnej imigrácie. Napriek tomu, že 

táto otázka vystupuje do popredia už niekoľko desaťročí, ťažisko mojej práce spočíva 

v analýze aktuálnej situácie, preto sa budem snažiť zaoberať sa primárne dnešným stavom 

a pracovať s najnovšími dostupnými štatistikami. Do prvej kapitoly pre lepšiu orientáciu 

v problematike zahrniem i stručné zhrnutie súčasného nastavenia imigračného systému 

a demografických charakteristík ilegálnych imigrantov. 

   V druhej kapitole sa pozriem na súčasnú imigračnú debatu a hlavné dôvody kritiky ilegálnej 

imigrácie. Kto sú jej hlavní kritici a prečo? Z akých hľadísk sa na ilegálnu imigráciu pozerajú 

a na čom je ich kritika založená? Aký je reálny dopad kritizovaných javov? Čo je hlavným 

problémom, ktorý z ilegálnej imigrácie plynie? Je vôbec možné to určiť, resp. zhodnúť sa 

v definovaní problému? Aké to má implikácie pre následnú debatu o možnostiach riešenia 

situácie? 

   V poslednej, tretej kapitole, sa zamyslím nad navrhovanými riešeniami situácie miliónov 

nezdokumentovaných imigrantov nachádzajúcich sa na území USA a i opatreniami, ktorých 

cieľom je preventívne pôsobiť proti akumulácii ďalších ilegálnych imigrantov v Spojených 

štátoch v budúcnosti. Aké riešenia sú v dnešnej debate prítomné, kto ich podporuje, a prečo? 

Aké je ich spojenie s imigračnou debatou a náhľadmi na imigráciu všeobecne? Aké sú ciele a 
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dôsledky navrhovaných opatrení? Sú tieto návrhy realistické a majú potenciál na zmenu 

vnútornej dynamiky problematiky ilegálnej imigrácie? Aká je ich politická priechodnosť a čo 

prípadne zabraňuje ich implementácii?  

   Rada by som sa zamyslela i nad možným vývojom otázky ilegálnej imigrácie do 

budúcnosti. Aké sú možnosti súčasnej administratívy Baracka Obamu a aká je šanca, že počas 

jeho prezidentstva dôjde k zmene imigračnej politiky? Aké ďalšie alternatívy je možné 

zvažovať okrem tradične ponúkaných riešení, a nakoľko sú realistické? A napokon, aké sú 

predpoklady vývoja imigračnej otázky, i vzhľadom k iným faktorom prítomným v imigračnej 

dynamike?  
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Rozbor literatúry 

   Keďže otázka ilegálnej imigrácie je pre Spojené štáty veľmi emotívna a viaže na seba 

množstvo pozornosti, na túto tému existuje mnoho literatúry; problém je ale nájsť vyvážený 

pohľad na problematiku, pretože mnohé zdroje pracujú s informáciami selektívne a pristupujú 

k celej veci s ideologickou motiváciou. 

   Pre mňa boli prínosné 2 súbory esejí – Getting Immigration Right: What every American 

needs to know, ktorú editovali David Coates a Peter Siavelis; a Debating Immigration, kde 

editorkou bola Carol M. Swain. Obe publikácie poskytujú priestor zástancom rozličných, 

i veľmi tvrdých, názorov (medzi prispievateľov v Debating Immigration patrí napr. i Peter 

Brimelow, žurnalista známy svojim nekompromisným stanoviskom voči imigrácii), a snažia 

sa o akýsi eklektický prístup k skúmaniu imigrácie; na ich stránkach sa tak dajú nájsť úplne 

protirečivé stanoviská, čím sa im ale napokon podarilo verne zdokumentovať stav súčasnej 

imigračnej debaty. Obe sa nad imigráciou zamýšľajú z viacerých uhlov – napr. 

z ekonomického, kultúrneho, filozofického, etnického či dokonca náboženského hľadiska, čo 

je pre pochopenie komplexnosti celej problematiky veľmi prínosné.  

   Taktiež by som rada spomenula publikáciu Illegal Immigration: A Reference Handbook, 

ktorej autorom je Michael C. LeMay, a ktorá stručným a prehľadným spôsobom popisuje 

väčšinu kontroverzných otázok súvisiacich s ilegálnou imigráciou. Čo sa týka jednotlivých 

autorov vyjadrujúcich sa k ilegálnej imigrácii, rada by som vyzdvihla prácu Daniela J. 

Tichenora, profesora politickej vedy na univerzite v Oregone, ktorý sa zaoberá politickým 

rozmerom ilegálnej imigrácie. 

   Témou imigrácie a špeciálne ilegálnej imigrácie sa v USA zaoberá i veľa think-tankov, 

ktoré produkujú značné množstvo štúdií. Pri ich používaní ale vždy treba dôkladne preskúmať 

pozadie a názorovú príslušnosť danej inštitúcie, pretože v mnohých prípadoch sa výsledky ich 

skúmaní priamo viažu k ich náhľadom. V každom prípade, prínosnými pre mňa boli najmä 

štúdie Pew Hispanic Center.  

   Používala som tiež štatistiky, kde mi bol užitočným portál Ministerstva pre vnútornú 

bezpečnosť.     

   Pre informácie o najnovšom vývoji a reakciách na súčasné dianie som využila tiež portály 

viacerých periodík, napr. Washington Post, New York Times či TIME. Z miestnych zdrojov mi 

bola užitočnou knižka Přistěhovalectví a liberální stát od Baršu a Baršovej, kde sú 

prehľadným spôsobom spracované základné prístupy štátov k imigrácii. 
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1. Korene a súčasný stav problematiky ilegálnej imigrácie  

   Dnešný americký imigračný systém sa odvíja primárne od imigračného zákona z roku 1965 

(Immigration and Naturalization Act of 1965, tiež známy ako Hart-Celler Act) a jeho 

neskorších novelizácií. Tento zákon, prijatý najmä vďaka silnému hnutiu za občianske práva 

v šesťdesiatych rokoch, zrušil dovtedy platný systém založený na národnom pôvode 

prisťahovalcov. Kvóty stanovené pre jednotlivé národnosti nahradil preferenčný systém, ktorý 

sa sústredil hlavne na snahu o zjednocovanie rodín, prijímanie potrebných kvalifikovaných 

i nekvalifikovaných zahraničných pracovníkov a poskytovanie utečeneckého azylu. Väčšia 

otvorenosť systému tak viedla i k zmene etnickej štruktúry imigrantov – okrem 

prisťahovalcov z tradičných tzv. zdrojových krajín, ktorými do toho času boli pre USA najmä 

krajiny západnej Európy, začali do Spojených štátov prichádzať i početné skupiny imigrantov 

z Ázie či Stredného východu.  

 Avšak, tento zákon stanovil počet 120,000 imigrantov ročne ako vrchnú hranicu pre 

imigráciu zo západnej pologule2, čo sa v mnohých prípadoch ukázalo ako nepostačujúce. 

   Exemplárnym prípadom je otázka mexickej imigrácie, ktorá tradične tvorí najväčšiu zložku 

imigrácie do Spojených štátov. Dôvody sú logické: geografická blízkosť, nižšia ekonomická 

vyspelosť Mexika, záujem amerických zamestnávateľov (najmä v poľnohospodárstve či mäso 

spracujúcom priemysle) o služby mexických pracovníkov, tradícia imigrácie v tejto oblasti, 

rovnako ako husté sociálne siete medzi imigrantmi. Počet mexických občanov, ktorí sa ročne 

chcú vysťahovať do USA, však prekračuje povolený počet, a mnoho zo záujemcov 

o prisťahovanie preto každoročne prichádza z Mexika do USA nelegálnou cestou.  

   Pri snahe o pochopenie dnešných vzorov migrácie z Mexika do USA je potrebné 

pripomenúť i tzv. Bracero Program, realizovaný medzi rokmi 1942 až 1964, pretože vzory 

imigrácie, ktoré tento program vytvoril, do veľkej miery ovplyvňujú i súčasné toky 

neautorizovaných imigrantov. Šlo o časovo obmedzený pracovný program, ktorý americkým 

zamestnávateľom umožňoval importovať pracovníkov z Mexika na dobu určitú – 9 mesiacov 

z roka.  

   Bracero Programu, ktorý vznikol ako snaha vysporiadať sa s nedostatkom pracovných síl 

v poľnohospodárstve spôsobeným druhou svetovou vojnou a napokon pokračoval i po vojne, 

sa zúčastnilo viac ako 5 miliónov Mexičanov. V roku 1964 bol program zastavený kvôli 

tlakom jednak zo strany odborových organizácii, podľa ktorých mal Bracero projekt 

                                                 
2 Kozák, Kryštof, “Facing Asymmetry. Understanding and Explaining Critical Issues in U.S.-Mexican 
Relations” (diplomová práca, Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Katedra amerických studií, 2008), str. 
217.  
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nepriaznivý účinok na platy ostatných pracovníkov v USA; tlaky prichádzali i zo strany 

aktivistov za občianske práva, ktorí poukazovali na zneužívanie či zlé zaobchádzanie s 

pracovníkmi participujúcimi na programe.  

   Prúd Mexičanov prichádzajúcich do USA však napriek tomu neskončil – „kontrolovaný 

vstup dočasných pracovníkov fariem tak nahradil tok neautorizovaných imigrantov [...], a šlo 

v podstate o tých istých, ktorí participovali na Bracero programe“3, pretože dopyt po práci 

Mexičanov v USA stále trval, rovnako ako ich vôľa odísť do Spojených štátov kvôli práci.  

   Zdá sa teda, že už tu sa skutočná situácia začína rozchádzať s podmienkami nastavenými 

platnou právnou reguláciou problematiky. Okrem toho je potrebné do úvahy vziať tiež fakt, že 

od 80-tych rokov sa situácia na poli imigrácie celkovo výrazne zmenila. „Globalizácia, 

pokroky v možnostiach prepravy a komunikácie, zhusťovanie sociálnych sietí medzi 

imigrantmi či prehlbujúca sa závislosť zamestnávateľov na práci imigrantov viedli 

k urýchleniu migrácie nielen do USA, ale celkovo migrácie v medzinárodnom merítku,“4 

Spojené štáty ale zotrvávajú pri systéme vytvorenom a nastavenom z veľkej časti v polovici 

minulého storočia.  

1.1 Fungovanie imigračného systému; aspekty dôležité z 

pohľadu ilegálnych imigrantov  

   Možnosť získať právo legálneho trvalého pobytu na území USA či takzvanej „zelenej 

karty“ je dnes limitovaná a pomerne náročná. Žiadateľom je toto právo udeľované na základe 

preferenčného systému, ktorý dáva na prvom mieste prednosť žiadateľom s blízkymi 

rodinnými vzťahmi k americkým občanom alebo legálnym trvalým obyvateľom USA. Podľa 

blízkosti vzťahu sa v rámci tejto preferenčnej skupiny vyčleňujú ďalšie kategórie. Na druhom 

mieste sú preferencie založené na možnostiach zamestnania, kde sa opäť vyčleňuje niekoľko 

ďalších kategórii pracovníkov. Rozlišuje sa tu tiež vysokokvalifikovaná pracovná sila 

v špecializovaných odboroch, pre ktorú je vyčlenené vízum H-1B. Dočasným pracovníkom 

s požiadavkou nízkej alebo minimálnej kvalifikácie je vyhradená vízová kategória H-2A.    

   Ďalšie preferenčné skupiny sú zamerané na utečencov a žiadateľov o azyl; systém obsahuje 

tiež tzv. „program rozmanitosti“ (diversity program) vytvorený pre imigrantov z krajín 

s nízkou mierou legálneho vysťahovalectva do USA.    

                                                 
3 LeMay, Michael C. Illegal Immigration: A Reference Handbook. (Santa Barbara: ABC-CLIO, 2007), str. 4. 
4 Coates, D. a Siavelis, P. Getting immigration right: what every American needs to know (Washington: Potomac 
Books, 2009), str. 58. 
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   Okrem možnosti uplatniť svoju žiadosť o udelenie legálneho statusu prostredníctvom 

niektorej z preferenčných skupín existuje ešte možnosť prihlásiť sa do lotérie o zelenú kartu. 

Avšak, osoby pochádzajúce z krajín, z ktorých do USA prúdia najväčšie množstvá 

imigrantov, sa do tejto lotérie prihlasovať nesmú. Dôvodom je snaha Spojených štátov 

udržiavať diverzitu. 

   Ak sa teda žiadateľ nehodí ani do jednej z preferenčných skupín, a nesmie ani využiť 

možnosť lotérie, na zisk práva trvalého pobytu sa jednoducho nekvalifikuje. Mnoho tých, 

ktorých sa táto diskvalifikácia týka, sa však namiesto akceptovania tohto verdiktu rozhodnú 

vstúpiť na územie USA alebo ostať na ňom nelegálne.  

   Avšak, ani situácia tých záujemcov o imigráciu, ktorí majú šancu uplatniť svoje nároky 

v rámci niektorej preferenčnej skupiny, nie je vždy úplne jednoduchá. Legálny status sa snaží 

získať nesmierne množstvo ľudí a počet žiadostí niekoľkonásobne prevyšuje nielen ponuku, 

ale aj schopnosť imigračných úradov žiadosti rýchlo a efektívne vyriešiť. Čakacia doba sa tak 

môže natiahnuť na roky a niekedy až desaťročia. Takáto situácia je výnimočne nevyhovujúca 

najmä pre čakateľov v rámci prvej preferenčnej skupiny pracujúcej s rodinnými zväzkami – 

„deti, s ktorých žiadosťami sa mešká, často čelia problému, že „vyrastú“ zo svojej 

preferenčnej kategórie, ak čakacia doba spôsobí, že prejdú z veku pod 18 rokov nad tento vek 

(a to ich privedie do kategórie „dospelé deti“)“5 – v tejto kategórii („dospelé deti“) je zisk 

legálneho statusu o niečo náročnejší a žiadateľom to výrazne skomplikuje situáciu. 

   Nutnosť príliš dlho čakať či eventualita zbytočného premrhania vlastnej šance – napríklad 

spomínaným „vyrastením“ zo svojej kategórie – tak mnoho žiadateľov o legálny status 

privádza k snahe o vyskúšanie iných ciest, ako sa do Spojených štátov dostať, a ostať na ich 

území – či už prostredníctvom priameho nedovoleného vstupu cez hranice, využitím 

falošných dokladov alebo prekročením platnosti turistických či iných víz. Vo výsledku 

takéhoto nastavenia systému je podľa niektorých štúdií v súčasnosti takmer jeden z troch 

prisťahovalcov ilegálnym imigrantom.6  

    Pri uvažovaní o fungovaní imigračného systému z pohľadu ilegálnych imigrantov je 

kľúčovou otázkou tiež vzťah medzi ekonomickými potrebami USA a možnosťami 

imigračných zákonov.  

                                                 
5 Michael C. LeMay, Illegal Immigration: A Reference Handbook. (Santa Barbara: ABC-CLIO, 2007), str. 45. 
6 Steven A. Camarota, Immigrants in the United States, 2007: A Profile of America‘s Foreign-Born Population.  
(Washington D.C : Center for Immigration Studies, 2007), str. 1. 
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   Pre kvalifikovaných pracovníkov je v rámci preferenčnej skupiny súvisiacej so 

zamestnávaním každoročne vyčlenených 140,000 zelených kariet.7 V prípade 

nekvalifikovaných pracovníkov je limit nastavený len na 5,000 pracovníkov ročne8.  

 

1.2 Dnešní ilegálni imigranti: počty a demografická kompozícia  

   V súčasnosti sú to hlavne imigranti z Latinskej Ameriky (Mexiko, stredná a južná Amerika 

a Karibik), ktorí tvoria viac ako polovicu všetkých príchodzích – legálnych i nelegálnych, 

keďže 54.6% americkej populácie narodenej v zahraničí pochádza z tohto regiónu. Podľa 

krajiny pôvodu imigrantov je na prvom mieste Mexiko, ktoré nasleduje Čína, India, Filipíny 

a Vietnam9.  

   Počet ilegálnych imigrantov prítomných na území USA v súčasnosti sa udáva na už 

spomínaných približne 11 miliónov, ide ale len o odhady, keďže žiadny úrad nevyhotovuje 

profily nezdokumentovaných imigrantov, ktoré by boli založené na konkrétnom vyčíslení. 

Avšak i produkcia týchto odhadov je náročná, „pretože vláda nemá administratívne údaje o 

príchode a odchode [neautorizovaných prisťahovalcov], a tiež preto, že ich výsledné počty sú 

v cenzoch a iných prieskumoch obyvateľstva zvyčajne podhodnotené“10 - ilegálni imigranti 

majú snahu akýmkoľvek počítaniam uniknúť, pretože sa obávajú odhalenia svojho ilegálneho 

statusu a hroziacej deportácie. Mnohí ilegálni imigranti, ktorí sa rozhodnú dostať sa do USA 

priamym nedovoleným prekročením hraníc, okrem toho do Spojených štátov prichádzajú až 

na niekoľký pokus, čo snahu o ich počítanie ešte viac komplikuje. Na druhej strane, niektorí 

ilegálni imigranti sa z územia USA niekedy navracajú do krajín svojho pôvodu a neskôr sa 

vracajú, čo sťažuje vytváranie predpokladov o tom, koľko imigrantov vlastne zotrváva 

v USA.  

   Metóda, ktorá sa v súčasnosti používa na vytvorenie odhadov veľkosti populácie ilegálnych 

imigrantov na území USA a niektorých jej charakteristík – napríklad veku či národného 

pôvodu – „v zásade odčítava odhadovanú populáciu legálnych prisťahovalcov od celkovej 

populácie narodenej v zahraničí a nakladá so zvyškom ako so zdrojom údajov o populácii 

                                                 
7 Martin, Susan, US Employment-Based Admissions: Permanent and Temporary, (Washington, DC: Migration 
Policy Institute, 2006), str. 3, online: http://www.migrationpolicy.org/ITFIAF/PB_15_1.06.pdf. 
8 Ibid., str. 8. 
9 Camarota, Steven A., Immigrants in the United States, 2007: A Profile of America‘s Foreign-Born Population. 
(Washington, DC: Center for Immigration Studies, 2007), str. 7. 
10 Congressional Budget Office: A Description of the Immigrant Population. November 2004, online: 
http://www.cbo.gov/ftpdocs/60xx/doc6019/11-23-Immigrant.pdf. 
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neautorizovaných migrantov.“11 Ide o takzvanú reziduálnu metodológiu, ktorú využíva 

napríklad americké Ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť (US Department of Homeland 

Security, DHS), Úrad pre sčítanie ľudu (United States Census Bureau) či think-tank Pew 

Hispanic Center, kde táto metóda vznikla.    

   Vo vládnych a oficiálnych zdrojoch v súčasnosti teda predpoklad počtu ilegálnych 

imigrantov skutočne osciluje okolo čísla 11 miliónov, avšak podľa niektorých zdrojov je 

skutočný počet nezdokumentovaných imigrantov v USA viac ako 20 miliónov. Toto číslo 

uvádza napríklad server Immigration Counters.com, zameraný na zdôrazňovanie negatív 

ilegálnej imigrácie. V počte 20 miliónov sa s Immigration Counters zvykla zhodovať 

napríklad i investičná spoločnosť Bear Stearns, ktorá vytvárala vlastné analýzy ilegálnej 

imigrácie.12   

   Na druhej strane, predpokladá sa, že v súvislosti s ekonomickou krízou sa počty ilegálnych 

imigrantov v USA znižujú – Ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť odhaduje, že v roku 2009 

tento počet klesol zhruba o milión.13    

   Ak za smerodajné teda vezmeme oficiálne vládne zdroje a prijmeme približne 11 miliónov 

ako relevantný údaj, predpoklady pokračujú s odhadom, že 62% z daných 11-tich miliónov 

ilegálnych imigrantov je z Mexika, severoamerický región obecne (Kanada, Mexiko a Karibik 

spolu) tvorí 77%, na ďalšom mieste je Ázia (9%); južná Amerika tvorí takmer 7%.14     

   Čo sa týka rozloženia ilegálnych imigrantov na území USA, napriek tomu, že žijú vo 

všetkých štátoch, ich prítomnosť je vysoko koncentrovaná len v niektorých: v roku 2009 žila 

viac než polovica (57%) ilegálnych imigrantov len v piatich štátoch: Kalifornia, Texas, 

Florida, New York a Illinois. V Kalifornii samotnej žila takmer štvrtina (24%) všetkých 

neautorizovaných imigrantov nachádzajúcich sa v USA.15    

   Vek ilegálnych imigrantov je zväčša pomerne nízky, v roku 2009 malo 74% ilegálnych 

imigrantov od 18 do 44 rokov; čo sa týka genderového rozloženia, muži zväčša prevažujú nad 

ženami, v roku 2009 ich bolo 58%.16 

 

                                                 
11 Passel, Jeffrey S., Estimates of the Size and Characteristics of the Undocumented Population, (Washington 
D.C.: Pew Hispanic Center, 2005), str. 1., online: http://pewhispanic.org/reports/report.php?ReportID=44. 
12 Justich, Robert. The Underground Labor Force Is To The Surface. Bear Stearns, 3.1.2005, s. 1, online: 
http://www.bearstearns.com/bscportal/pdfs/underground.pdf. 
13 Baker, Bryan C., Hoefer, Michael a Rytina, Nancy, Estimates of the Unauthorized Immigrant Population 
Residing in the United States: January 2009, Office of Immigration Statistics, 2010, online: 
http://www.dhs.gov/xlibrary/assets/statistics/publications/ois_ill_pe_2009.pdf, str. 1. 
14 Ibid., str. 4. 
15 Ibid., str. 4.  
16 Ibid., str. 5. 
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2. Súčasná kritika a dopady ilegálnej imigrácie 
 

   O tom, že ilegálna imigrácia predstavuje pre USA problém, pochybuje málokto; názory sa 

ale líšia pri snahe o odpoveď na otázku, čo konkrétne je problémom a prečo. Takáto situácia 

sa neskôr odráža v rôznosti riešení, ktoré jednotliví aktéri imigračnej debaty navrhujú (a, 

zároveň, proti ktorým sa stavajú). Pre pochopenie príčin, ktoré ich vedú k proponovaniu 

niektorého z riešení, sa v tejto kapitole bližšie pozriem na dôvody kritiky ilegálnej imigrácie 

do USA; svoju analýzu rozdeľujem na právny, ekonomický, kultúrny a bezpečnostný rozmer 

tejto debaty.   

 

2.1. Právny rozmer    

   Hlavným problémom je podľa niektorých aktérov imigračnej debaty samotný fakt, že na 

území USA sa bez povolenia nachádza približne 11 miliónov ľudí pohybujúcich sa mimo 

dohľad úradov. V rámci „law-and-order“ mentality sa tu zdôrazňuje fakt, že ilegalita 

podkopáva vládu práva a v konečnom dôsledku znižuje dôveru v právo všeobecne 

a imigračné zákony špeciálne. Ako sa písalo v liste republikánskych členov Výboru kongresu 

pre imigračnú reformu, „rešpekt vlády práva je jedna zo základných konzervatívnych hodnôt. 

[...] Nemôžeme ďalej tolerovať nedodržiavanie a ignorovanie našich imigračných zákonov. 

[...] Nelegálni prisťahovalci sú už z definície zločinci.“17 

   Tendencia nazerať na problém z tohto uhla sa vyskytuje väčšinou na pravej strane 

politického spektra; pre mnohých komentátorov zastávajúcich takéto nazeranie daná situácia 

predstavuje bezprecedentný rozklad americkej suverenity. Podľa nich by americký národ mal 

mať právo minimálne na prehľad o tom, kto sa na jeho území nachádza, a tiež možnosť 

samostatne rozhodovať, kto na jeho území smie byť a kto nie. 

   Pre kozmopolitov, pro-imigračných liberálov, zástupcov odborov či občianskoprávnych 

aktivistov však nie je problémom vlastná prítomnosť ilegálnych imigrantov na území USA, 

ale ich status. Poukazujú na to, že ilegálni imigranti sú predovšetkým ľudia s ľudskými 

právami, ktoré je potrebné rešpektovať. S ilegálnym statusom sa však v USA stávajú súčasťou 

akejsi „podtriedy“ ľudí, ktorá je bezbranná voči zneužívaniu zo strany zamestnávateľov a bojí 

sa komunikovať s úradmi.  

                                                 
17 Jones, Susan, „Republican Lawmakers Won’t Back Bush on Immigration,“ CNSNews.com, Jauary 26, 2004. 
In Why Does Immigration Divide America, Hanson, Gordon H. (Washington: Institute for International 
Economics, 2005), str. 2. 
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2.2 Ekonomický rozmer 

   Negatívne sa z ekonomických dôvodov k ilegálnej imigrácii stavajú predovšetkým 

ekonomickí protekcionisti, pre ktorých je hlavným problémom plynúcim z ilegálnej imigrácie 

škodlivý dopad ilegálnych imigrantov na amerických pracovníkov a parazitovanie ilegálnych 

imigrantov na americkom systéme sociálneho zabezpečenia.  

   Na druhej strane stoja expanzionisti hájaci obchodné záujmy a zástancovia voľného trhu, 

podľa ktorých krajina profituje z možnosti využiť pracovnú silu lacných zahraničných 

pracovníkov. Problémom je pre nich to, že krajina nie je schopná adekvátne reagovať na 

realitu, teda na to, že v USA sú zamestnávatelia a mimo USA sú zamestnanci, ktorí chcú 

spolupracovať, ale nemôžu.  

   Pre aktivitu imigrantov na americkom pracovnom trhu je veľmi dôležité, s akou 

vzdelanostnou výbavou a kvalifikáciou do krajiny prichádzajú. Zdá sa však, že „ilegálni 

imigranti majú najnižšiu úroveň vzdelania spomedzi všetkých imigrantov,“ 18 čo potvrdzuje 

štúdia Pew Hispanic Center: neautorizovaní imigranti v produktívnom veku sú menej 

vzdelaní než ostatné zložky obyvateľstva: 49% z nich nemá ani stredoškolské vzdelanie, 

zatiaľ čo v prípade legálnych prisťahovalcov ide len o 25% a v domácej populácii o 9%19. 

Imigranti sú teda často ľudia, ktorí nemajú buď schopnosť alebo vôľu pracovať na svojej 

kvalifikácii, čo ich predurčuje na pozície s nízkym platom; často tak rozširujú percento 

amerických chudobných.  

   Častým argumentom ekonomických protekcionistov v neprospech imigrantov všeobecne 

a ilegálnych imigrantov detto je uvádzanie predstavy, že imigranti „kradnú prácu“. 

Expanzionisti zdôrazňujúci potrebu lacných zahraničných pracovníkov pre americkú 

ekonomiku ale kontrujú tvrdením, že zväčša ide o prácu, o ktorú miestni obyvatelia aj tak 

nemajú záujem a len imigranti sú ochotní túto prácu prijať. „Tento druh prác sa niekedy 

označuje ako tzv. 4-D jobs – dangerous, dirty, dull or domestic,“20 teda nebezpečné, špinavé, 

jednotvárne či v domácnosti. Zamestnať sa v takomto druhu práce je pre väčšinu domáceho 

obyvateľstva spoločensky neprijateľné; ilegálni imigranti naopak vo väčšine prípadov 

prichádzajú s rozhodnutím prijať akúkoľvek prácu. Okrem toho, fakt, že ich vzdelanie je 

                                                 
18 Hanson, Gordon, Economic logic of illegal immigration (Council on Foreign Relations, 2007), str. 12.  
19 Passel, Jeffrey S., Unauthorized Migrants: Numbers and Characteristics, (Washington DC: Pew Hispanic 
Center 2005), str. 23 
20 Kozák, Kryštof, “Facing Asymmetry. Understanding and Explaining Critical Issues in U.S.-Mexican 
Relations” (diplomová práca, Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Katedra amerických studií, 2008), str. 
212.  
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zväčša pomerne nízke, ich šancu získať prácu z inej kategórie než „4-D“ znižuje takmer na 

nulu, keďže jediné, čo mnohí z nich môžu ponúknuť, je nekvalifikovaná pracovná sila.  

   Po takejto pracovnej sile je však v zásade konštantný dopyt. Projekcia amerického 

Ministerstva práce napríklad predpokladá, že do roku 2016 bude približne 4,1 milióna 

pracovných miest vyžadovať len krátkodobé zaučenie priamo na mieste práce.21 Keďže 

domáce obyvateľstvo o takéto pozície nejaví záujem, na ich miesto nastupujú nekvalifikovaní 

pracovníci najmä z Mexika, a prichádzajú poväčšine ilegálnou cestou - najmä preto, že je 

ročne vydávaných príliš málo víz pre takýto účel.  

   Ekonomickí protekcionisti (a zástancovia tvrdého postupu voči imigrantom všeobecne) ale 

zvyknú popierať argument, že o prácu, ktorú ilegálni imigranti na území USA vykonávajú, 

americkí zamestnanci nemajú záujem. Už spomínaný Tom Tancredo hovorí: „Dôvod, že 

mnoho týchto pracovných pozícií je voľných, je to, že to nie je práca, ktorú by chceli 

Američania robiť... za taký plat.“22 

   Pri úvahe o vplyve imigrácie na platy sa vo všeobecnej rovine ponúka jednoduchá rovnica: 

tým, že imigranti rozšíria ponuku pracovnej sily, dopyt sa jednoduchšie nasýti a cena sa zníži. 

Okrem toho, ilegálni imigranti sú ochotní akceptovať aj platy pod hladinou minimálnej mzdy, 

keďže do USA zväčša prichádzajú so snahou získať akúkoľvek prácu za akýchkoľvek 

podmienok. To by tak teoreticky malo mať negatívny vplyv na celé odvetvia, v ktorých 

nachádzajú prácu, pretože zamestnávatelia budú chcieť (v rámci minimalizácie vlastných 

výdajov) znižovať platy i ostatným zamestnancom, ktorí odvádzajú rovnakú prácu, ale na 

rozdiel od ilegálnych imigrantov, žijúcich v permanentnom strachu z deportácie, nemajú 

problém vyžadovať dodržiavanie svojich zamestnaneckých práv.  

   Avšak, stanoviť reálny dopad ilegálnej imigrácie na úroveň platov je nesmierne náročné. I v 

prípade jednoduchšie zmapovateľnej legálnej imigrácie sa výsledky rôznia - od zistení, že 

imigrácia má výrazne negatívny vplyv na platy domácich obyvateľov23, až po štúdie s úplne 

opačnými výsledkami, ktoré dopad imigrácie na platy dokonca vidia pozitívne.24 Argumenty 

tu teda existujú pre obe strany debaty; pri štúdiách vždy záleží na zvolenej metodológii 

a spôsobe výberu a vyhodnocovania údajov.  

                                                 
21 Coates, David, „The Economic Impact of Immigration“. In Getting Immigration Right: what every American 
needs to know, ed. Coates, David a Siavelis, Peter (Washington: Potomac Books, 2009), s. 87. 
22 Tichenor, David J., „Strange Bedfellows: The Politics and Pathologies of Immigration Reform,“ Labor: 
Studies in Working-Class History of the Americas, Vol. 5, Issue 2 (2008): str. 41. 
23 Viď napríklad Borjas, G. Heaven‘s Door.  
24 Napríklad Ottaviano, Gianmarco a Peri, Giovanni. Rethinking the Gains from Immigration: Theory and 
Evidence from the U.S. (Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, September 2005), s. 4 
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   Zástancovia názoru, že ilegálna imigrácia nemá nijaký radikálne negatívny vplyv na výšku 

platov niekedy poukazujú i na vzťah medzi pracovnou silou ilegálnych imigrantov 

a domácich pracovníkov. Keďže podľa nich väčšina ilegálnych imigrantov prijíma také 

pozície, o ktoré miestne obyvateľstvo nemá záujem, nezdá sa, že by ponuka ich pracovnej sily 

súťažila s domácou ponukou a mala tak priamy negatívny vplyv na platové ohodnotenie. Dá 

sa teda dokonca argumentovať i v tom smere, že tým, ako ilegálni imigranti obsadia najnižšie 

pozície, domáci pracovníci sú „vytláčaní“ na platovom rebríčku vyššie a ilegálna imigrácia 

tak má na ich platy v konečnom dôsledku pozitívny efekt. 

   Keď sa na otázku zamestnávania ilegálnych imigrantov pozrieme z pohľadu 

zamestnávateľov, musíme si uvedomiť, že pre niektoré odvetvia, ako je napríklad zber 

paradajok či pomarančov, prísun ilegálnych imigrantov zabezpečuje ich 

konkurencieschopnosť, či v extrémnych prípadoch samotné prežitie. Keby v týchto 

odvetviach pracovali drahší pracovníci, ich cena by sa musela odraziť tiež na cene produktov 

a tie by tak stratili svoju súčasnú výhodu na trhu, ktorá tkvie práve v nízkej cene. Ak krajina 

nie je ochotná zmieriť sa s takouto situáciou, odpoveďou by teoreticky mohlo byť rozhodnutie 

„úplne sa zbaviť veľkoplošného poľnohospodárstva. Anglicko to urobilo a pokojne väčšinu 

potravín nakupuje od zahraničných výrobcov. Možno menšia potravinová bezpečnosť, ale 

menšia potreba pracovníkov. V USA je to zložitá diskusia, pretože je to krajina, ktorá je 

závislá na lacnej pracovnej sile.“25  

   Výrazne negatívny dopad však má zamestnávanie ilegálnych imigrantov často na nich 

samotných, pretože im v snahe o udržanie konkurenčnej výhody mnohé podniky dávajú 

nesmierne nízke platy, a poskytujú malé alebo žiadne zamestnanecké výhody. Mnohí ilegálni 

imigranti však zo strachu z deportácie a nedostatku iných možností nájsť si zamestnanie kvôli 

svojej nízkej kvalifikácii takýto prístup akceptujú, niekedy aj za cenu ohrozovania vlastného 

života v nebezpečnej práci.  

   Čo sa týka čerpania sociálnych služieb, nezdokumentovaní imigranti oficiálne nemajú právo 

na žiadne, ale napríklad ich deti spadajú pod iný režim. Majú právo na využívanie tzv. 

Children’s Health Insurance Program, ktorého úlohou je poskytovať pomoc pri zdravotnom 

poistení detí, ktoré si ho nemôžu dovoliť. Okrem toho, ak sú deti ilegálnych imigrantov vďaka 

v USA platiacemu jus soli automaticky americkými občanmi, vzťahuje sa na nich celá škála 

sociálnych benefitov.  

                                                 
25 Thornburgh, Nathan, „Can a Guest Worker Program Work?,“ TIME, 24.5.2007., online: 
http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1625191,00.html 
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   Ekonomickí protekcionisti na to poukazujú ako na parazitovanie ilegálnych imigrantov na 

systéme, do ktorého prispievajú iní. Do rovnakej kategórie tiež spadá využívanie 

pohotovostnej zdravotnej starostlivosti ilegálnymi imigrantami, za ktorú musia zaplatiť 

americkí občania a legálni prisťahovalci, či fakt, že ilegálni imigranti svoje deti posielajú do 

amerických škôl, ale nepodieľajú sa na pokrývaní nákladov s tým spojených. 

   Všeobecne je z pohľadu samotných ilegálnych imigrantov je do istej miery možné namietať 

proti uvedeným obvineniam z parazitovania na systéme, pretože mnohí ilegálni imigranti 

napríklad pracujú na základe falošných dokladov a tak napokon prispievajú do Fondu 

sociálneho zabezpečenia. Platia tiež daň z predaja a nepriamo, cez nájomné, i daň z majetku; 

vo výsledku však v ich prípade jednako len nejde o plnú angažovanosť na systéme 

prispievania do štátnej pokladne.  

 

2.3 Kultúrny rozmer a národná identita   

   Obavy v kultúrnej rovine pramenia z pocitu akejsi kultúrnej nadradenosti a s ňou súvisiacou 

snahou uchrániť ‚našu zem‘ pred prílevom ‚cudzincov‘. Kritici, kultúrni protekcionisti, tu 

často pracujú s obavami z ohrozovania národnej identity a neželaných zmien tváre Ameriky26.  

   Na jednej strane debaty o imigrácii existuje pomerne radikálny názor, že Američania ako 

„národ imigrantov“ by mali nových záujemcov o prisťahovanie – v rámci zachovávania 

tradície a snahy zostať verný svojmu pomenovaniu - jednoducho nechať vojsť do svojej 

krajiny bez akýchkoľvek regulácii. Polemika s týmto názorom sa realizuje hneď na 

niekoľkých úrovniach – od poukazovania na prípadné negatívne dôsledky masového prílevu 

najrôznejších prisťahovalcov až po námietky voči samotnému vnímaniu amerického národa 

ako národa imigrantov – napríklad Samuel P. Huntington vo svojej knihe „Kam kráčaš, 

Amerika?“ tvrdí, že americký národ je skôr národom osadníkov než imigrantov, s tým, že 

„osadníci a imigranti sa bytostne líšia“, pretože „osadníci opúšťajú existujúcu spoločnosť, aby 

založili novú spoločnosť [...], prisťahovalci naproti tomu nevytvárajú novú spoločnosť. 

Sťahujú sa z jednej spoločnosti do inej.“27 I preto je podľa neho americký národ dnes v zásade 

jasne zadefinovanou a uzatvorenou skupinou, založenou na odkaze starousadlíkov, a prílišná 

                                                 
26 V tejto súvislosti je možné pripomenúť obálku časopisu Time z novembra 1993, ktorá sa zaujímala doslova o 
„novú tvár Ameriky.“ Spojením viacerých rás žijúcich na území USA vtedy počítačom vytvorila obraz ženy, 
ktorá má zobrazovať, ako „imigranti tvarujú prvú multikultúrnu spoločnosť na svete.“ Odkaz na obálku: 
http://www.time.com/time/covers/0,16641,19931118,00.html 
27 Huntington, Samuel P. Kam kráčíš, Ameriko : krize americké identity (Praha: Rybka, 2005), str. 48. 
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otvorenosť novým, odlišným prisťahovalcom môže vo svojich dôsledkoch priniesť rozvrat 

americkej kultúry a spoločnosti.  

   Tu sa oplatí opäť odkázať na históriu 

Spojených štátov, jednak pripomenutím vtipu 

o tom, že zástupy ilegálnych imigrantov boli 

v Amerike vždy problémom – stačí sa spýtať 

ktoréhokoľvek Indiána (obr. 1); a tiež 

serióznou úvahou: „Ak sa pozrieme na 

históriu objektívne, uvedomíme si, že každá 

nová vlna imigrantov sa stretla 

s podozrievaním a pochybnosťami; na druhej 

strane ale bola každá predošlá vlna 

imigrantov očistená a vzdávala sa jej 

pocta“28: tak, ako sa Američania 

vymedzovali voči prílevu Írov v 19-tom 

storočí a neskôr Aziatov na počiatku storočia 

20-teho, tak dnes poukazujú na špecifickú 

kompozíciu súčasnej imigrácie. Tá je iná než 

zvyčajné prúdy prisťahovalcov pred prijatím imigračného zákona z roku 1965 - Európanov 

vystriedali hlavne ľudia z Latinskej Ameriky či Ázie; ide teda najmä o nespokojnosť 

s faktom, že dnešná imigrácia, a v prípade ilegálnej imigrácie je to ešte badateľnejšie, je 

menej rôznorodá, keďže „viac ako 50% [imigrantov] pochádza zo španielsky hovoriacich 

krajín, čo reprezentuje v [obavách kritikov] v histórii USA bezprecedentný stupeň etnickej 

koncentrácie.“29 Z toho pramení obava, že takto homogénna skupina si bude udržiavať svoje 

špecifiká a prinášať tak nežiaduce cudzorodé prvky do americkej spoločnosti.  

   Huntington vo svojej knihe Kam kráčíš, Ameriko?, píše, že „do konca dvadsiateho storočia 

došlo k vývoju, v ktorého dôsledku sa Amerika môže transformovať v kultúrne rozdvojenú 

anglo-hispánsku spoločnosť s dvomi národnými jazykmi,“30 a táto „hispanizácia“ amerického 

kontinentu podľa neho do veľkej miery súvisí s tým, že „mexickí prisťahovalci a ich 

                                                 
28 National Immigration Forum: Top 10 Immigration Myths and Facts. 2003, online: 
http://www.immigrationforum.org/images/uploads/MythsandFacts.pdf 
29 LeMay, Michael C., Illegal Immigration: A Reference Handbook, (Santa Barbara: ABC-CLIO, 2007), str. 41. 
30 Huntington, Samuel P. Kam kráčíš, Ameriko : krize americké identity (Praha: Rybka, 2005), str. 226. 

 
Obr. 1. Karikatúra zobrazujúca prvých amerických 
usadlíkov ako akúsi prvú vlnu ilegálnych 
imigrantov.  
Zdroj: http://geekpolitics.com/illegal-immigrants-
problems-and-solutions/ 
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potomstvo sa do americkej spoločnosti neasimilovali v takej miere, v akej to v minulosti 

učinili a stále činia mnohé iné prisťahovalecké komunity.“31   

   Ďalej zachádza Tom Tancredo, bývalý republikánsky člen Snemovne reprezentantov zo 

štátu Colorado a autor knihy In Mortal Danger, v ktorej popisuje „smrteľné nebezpečenstvo“, 

ktoré ilegálna imigrácia predstavuje pre americký národ. Americká spoločnosť podľa neho v 

dôsledku ilegálnej imigrácie „hnije zvnútra“ a je na ceste k vlastnému pádu.32 

   Zo širšieho pohľadu je možné napokon odkázať i na debatu o prijímaní imigrantov do 

americkej spoločnosti všeobecne: na jednej strane existuje názor, že imigrácia je prínosná 

kvôli novým impulzom, ktoré so sebou prináša, poprípade i kvôli svojim možným 

ekonomickým prínosom; zástancovia tohto názoru preto podporujú rozšírenie možností 

legálnej imigrácie. Na druhej strane stoja náhľady, podľa ktorých je imigrácia z podstaty 

škodlivá a prináša so sebou rozličné nebezpečenstvá – jednak v rámci ohrozovania národnej 

identity, a tiež kvôli potrebe výdajov na novo prichádzajúcich. Obecne: „Keď je prežitie 

neisté, kultúrna diverzita vyzerá hrozivo. [...] Naproti tomu, keď prežitie začína vyzerať ako 

niečo, čo je automaticky isté, etnická a kultúrna diverzita sa stávajú omnoho prijateľnejšími – 

nad istým bodom je diverzita nie len prijateľná, ale pozitívne hodnotená, pretože je zaujímavá 

a stimulujúca.“33  

2.4 Bezpečnostný rozmer 

   S obavami kultúrnych konzervatívcov z ilegálnej imigrácie sa často spája i predstava, že 

ilegálni imigranti budú zvyšovať kriminalitu, keďže jednak odmietajú spolupracovať s úradmi 

a pohybujú sa mimo ich dosah; a tiež preto, že sú často chudobnejší než väčšina populácie.  

   Odborné štúdie zaoberajúce sa súvislosťami medzi imigráciou a zločinom však často 

prichádzajú k výsledku, že imigranti páchajú omnoho menej trestných činov než domáci 

obyvatelia. Napríklad Immigration Policy Center zistilo, že pravdepodobnosť uväznenia u 

ľudí „narodených v USA vo veku 18-39 rokov je 5-krát vyššia než u ich rovesníkov 

narodených v zahraničí.“34 

   Kritici týchto štúdií väčšinou zdôrazňujú fakt, že štúdie málokedy robia rozdiel medzi 

legálnymi a ilegálnymi prisťahovalcami. Eric Rasmusen, ekonóm z Indiana University, sa 

                                                 
31 Ibid., s. 227 
32 World Net Daily, Tancredo warns America 'in mortal danger', 22.5.2006, online: 
http://www.wnd.com/?pageId=36280 
33 Coates, David a Siavelis, Peter, Getting immigration right: what every American needs to know 
(Washington: Potomac Books, 2009), str. 45-46. 
34 Kingsbury, Kathleen,“ Immigration: No Correlation With Crime“. TIME, 27.2.2008, online: 
http://www.time.com/time/nation/article/0,8599,1717575,00.html 
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preto snažil vyextrahovať dáta zo správy amerického Government Accountability Office35, 

ktorá sa zaoberala počtami uväznených cudzincov v amerických väzniciach. Podľa jeho 

výpočtov „ilegálni imigranti páchajú 6% všetkých zločinov v USA, čo krajinu stojí 24 miliárd 

dolárov“36 (kritici mu ale vyčítajú, že medzi ilegálnych imigrantov započítal všetkých ľudí 

bez amerického občianstva.) Rasmusen v prospech svojich náhľadov argumentuje tým, že 

legálni imigranti na to, aby legálny status získali, musia prejsť mnohými prehliadkami svojho 

trestného registra a vo výsledku to teda sú ľudia, ktorí dodržujú zákony, na rozdiel od 

ilegálnych imigrantov, ktorých nikto neskontroloval. 

   Na druhej strane sa však dá namietať, že práve ilegálni imigranti dodržujú zákony veľmi 

dôkladne, pretože sa chcú vyhnúť kontaktu s úradmi a tým predísť vlastnej deportácii, ako 

uvádza kriminológ z Florida State University, prof. Daniel Mears37.  

   Výrazný nárast antiimigračná rétorika však zaznamenala najmä v dôsledku teroristických 

úrokov z 11. septembra 2001. Pat Buchanan, americký konzervatívny komentátor a politik, 

známy svojim radikálnym postojom voči ilegálnej imigrácii, situáciu hodnotil s tým, že 

„teroristi sú medzi nami ako nezdokumentovaní imigranti“, ilegálnych imigrantov by preto 

vyhostil, a obmedzil by tiež legálnu imigráciu, resp. v jeho slovníku „imigračné tsunami.“38 

Faktom však je, že s Mexičanmi, ktorí tvoria najväčšiu časť ilegálnych imigrantov, zatiaľ 

žiadne teroristické aktivity neboli spojené.  

 

2.5 Zhrnutie 

   Keď sa pozrieme spätne na všetky štyri prediskutovávané oblasti, zisťujeme, že debata je vo 

všetkých veľmi intenzívna a argumenty existujú často pre obe strany. V štatistikách a štúdiách 

sa dá len pomerne ťažko vyznať a ich výsledky sú vo väčšine prípadov protichodné; veci 

komplikuje i to, že sa kritika ilegálnej imigrácie často mieša s kritikou prisťahovalectva ako 

takého, teda i s jeho legálnou zložkou.  

 

 

                                                 
35 Ide o súčasť Kongresu, zaoberajúcu sa auditom, hodnotením a vyšetrovaním aktivít americkej vlády. 
36 Rasmusen, Eric, Illegal Immigrants Cause 6% of Crime, which Costs $24 Billion. Online: 
http://rasmusen.org/t/2008/04/illegal-immigrants-cause-21-of-crime.html 
37 Kingsbury, Kathleen, „Immigration: No Correlation With Crime,“ TIME 
38 On The Issues, Pat Buchanan on Immigration, online: 
http://www.ontheissues.org/celeb/Pat_Buchanan_Immigration.htm 
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3. Konceptuálne prístupy a navrhované opatrenia 

 

   Väčšina aktérov a komentátorov imigračnej debaty sa zhoduje v stanovisku, že existencia 

širokej triedy nezdokumentovaných prisťahovalcov nie je v záujme USA, avšak, ako vidno 

i z predošlej kapitoly, v súčasnosti „nie je nedostatok návrhov, ako k „problému“ ilegálnej 

imigrácie pristupovať. Čoho je nedostatok, to je akákoľvek zhoda v otázke, ktorý z množstva 

návrhov momentálne prítomných v hre je nadradený ostatným,“39 rovnako ako, zdá sa, 

politická vôľa a schopnosť presadiť zmenu imigračnej politiky.  

   Ako vidno i z predošlej kapitoly, v šírke názorov na vhodný prístup k ilegálnym imigrantom 

na území USA je však všeobecne možné vysledovať dve základné línie úvahy – prvá 

zdôrazňuje záujmy domáceho obyvateľstva a poukazuje na úlohu práva a zákonov 

v spoločnosti. Druhá línia úvahy je „mäkšia“ a poukazuje na potrebu rešpektovania ľudských 

práv imigrantov a ich sociálnych väzieb na území Spojených štátov. 

   Obecne by sa tieto súperiace náhľady na možnosti prístupu k imigračnej problematike dali, 

podľa terminológie Andrey Baršovej a Pavla Baršu, označiť za napätie medzi národným 

a liberálnym poslaním štátu: v rámci národného poslania sa štát snaží zabezpečovať 

kolektívne dobra príslušníkov konkrétneho, „domáceho“, národa, a v rámci liberálneho 

poslania chce zabezpečovať individuálne práva príslušníkov ľudského druhu.   

   Pri zjednodušení oboch pohľadov by sa ako ich základné výstupy v rovine konkrétnych 

opatrení dali uviesť v prvom prípade nútená masová deportácia, v druhom všeobecná 

amnestia. 

   Okrem týchto dvoch základných – a extrémnych – možností tu ale existuje ďalšie množstvo 

čiastkových opatrení, pričom za niektoré z nich sa často zasadzujú zástancovia oboch 

popísaných pohľadov. I dve hlavné politické strany v Spojených štátoch, republikáni 

a demokrati, sú v otázke prístupu k ilegálnej imigrácii rozdelené – v rámci Demokratickej 

strany existuje krídlo, ktoré podporuje tvrdé opatrenia proti nezdokumentovaným imigrantom, 

vrátane masovej repatriácie či odmietania poskytovania sociálnych služieb ilegálnym 

imigrantom na území USA; všeobecne má však Demokratická strana tendenciu podporovať 

vytváranie pracovných programov a ciest k získaniu legálneho statusu pre imigrantov, ktorí sú 

v USA ilegálne. Republikánska strana, i keď sa tradične zasadzuje za tvrdší postup, je ale tiež 

                                                 
39 Coates, David, „Options for Action, Strategies for Change“. In Getting Immigration Right: what every 
American needs to know, ed. Coates, David a Siavelis, Peter (Washington: Potomac Books, 2009), s. 219. 
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vnútorne nejednotná a i v nej sa nájdu prúdy, ktoré podporujú skôr politiku tradične spájanú 

s Demokratickou stranou než s ich vlastnou.  

   Všeobecne sa pri úvahe o možnej reforme imigračného systému zväčša uvažuje o potrebe 

prísť s komplexným balíkom opatrení, ktoré by riešili čo možno najširšie spektrum problémov 

ilegálnej imigrácie. Mnohé čiastkové riešenia podporované niektorým segmentom aktérov 

imigračnej debaty však môžu svoj cieľ často dosiahnuť len v kooperácii s inými opatreniami, 

ktorých podpora prichádza niekedy z iných strán; na presadenie komplexnej reformy je preto 

potrebné vytvárať obojstranné koalície a prijímať kompromisy, čo sa ukazuje ako veľký 

problém.   

   V tejto kapitole sa budem venovať najprv línií tvrdých opatrení snažiacich sa vykoreniť 

problém ilegálnej imigrácie nútenou masovou deportáciou ilegálnych imigrantov 

pobývajúcich na území USA a politikou dôsledného presadzovania existujúcich imigračných 

zákonov. V ďalšej časti sa zaoberám líniou mäkších opatrení, kde sa sústredím na otázku 

amnestie a legalizácie statusu ilegálnych imigrantov a možnosťou vystavania dočasného 

pracovného programu pre pracovníkov zo zahraničia.  

 

3.1. „Tvrdé“ opatrenia 

3.1.1 Masová deportácia 

   Najradikálnejším opatrením navrhovaným ako riešenie otázky ilegálnej imigrácie v USA je 

nútená masová deportácia, teda vykázanie ilegálnych imigrantov z USA späť do ich rodných 

krajín. Táto koncepcia je v súlade s tzv. „law-and-order“ mentalitou; ide tu o už spomínané 

zdôrazňovanie zákonov a potreby ich dodržiavania. Ilegálni imigranti porušili imigračné 

zákony buď už priamo svojim vstupom na územie USA alebo tým, že napriek povinnosti 

z tohto územia odísť na ňom zostali. Sú to teda v prvom rade porušovatelia zákona a podľa 

zástancov tohto pohľadu nemajú právo na území USA zotrvávať: na to, aby si americký 

právny systém zachoval svoju dôveryhodnosť, je nevyhnutné riadne dodržiavať jeho pravidlá, 

v tomto prípade teda odstrániť z územia USA tých, ktorí na ňom nemajú byť. 

   Pri zamyslení sa nad praktickými súvislosťami realizácie masovej deportácie sa však vynára 

niekoľko problémov: „Na to, aby [masovú deportáciu] bolo možné vykonať, by v USA bolo 

potrebné vytvoriť elementy policajného štátu: systém susedských špehov, rozšírenú imigračnú 
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tajnú políciu, veľké zadržiavacie areály s konotáciami podobnými Guantanamu, a zásadnú 

eróziu občianskych slobôd.“40   

   To je jedna strana problému: nútená relokácia približne 11-tich miliónov ľudí – čo by 

zrejme bola jedna z najväčších deportácií v dejinách ľudstva – predstavuje obrovský etický 

problém a USA, ktoré kladú dôraz na rešpektovanie ľudských práv, by si nesmierne poškodili 

vlastnú medzinárodnú reputáciu. 

   Okrem toho je možné sa zamýšľať tiež nad tým, či USA majú fyzicky kapacity na to, aby 

dokázali vykonať masovú deportáciu, a podľa všetkého takáto možnosť reálne do úvahy 

neprichádza, slovami Johna McCaina: „na to, aby sme deportovali 11 miliónov ľudí, by sme 

potrebovali 200,000 autobusov, ktoré by zabrali úsek dlhý 1700 míľ. To všetko pri 

predpoklade, že máme zdroje na to, aby sme našli a zadržali všetkých 11 miliónov, alebo 

aspoň polovicu. A tie nemáme, a všetci vieme, že nikdy ani mať nebudeme.“41 Okrem toho by 

takéto opatrenie malo katastrofálne dopady na lokálne komunity a viedlo by k rozdeľovaniu 

rodín a pretrhávaniu sociálnych väzieb.  

   Pri snahe o vyčíslenie nákladov hromadnej deportácie sa Rajeev Goyle a David A. Jaeger, 

autori štúdie Deporting the Undocumented: A Cost Assessment vypracovanej v roku 2005 pre 

liberálny výskumný ústav Center for American Progress dopracovali k čiastke 206,241 

miliárd dolárov za 5 rokov.42 Autori berú do úvahy náklady spojené so zatýkaním, 

zadržiavaním, transportom ilegálnych imigrantov či prípadnými potrebnými právnymi 

službami a výpočty zakladajú na dátach dostupných z oficiálnych vládnych zdrojov. Výsledky 

však označujú za konzervatívne a predpokladajú, že skutočná cena prípadnej hromadnej 

deportácie by bola ešte vyššia.  

    Naviac, pri uvažovaní o ekonomickom dopade odsunutia všetkých ilegálnych imigrantov 

z územia USA je potrebné spomenúť i fakt, že by tým USA prišli o časť pracovnej sily, ktorá 

sa podieľa na fungovaní americkej ekonomiky; tá by však naraz jednoducho zmizla. 

   Zástancovia masovej deportácie ale kontrujú tvrdením, že deportácia vôbec nie je až taký 

abnormálny koncept. Jednak poukazujú na príklady z americkej histórie, kedy už podobné 

opatrenia boli využité – napríklad v časoch hospodárskej krízy sa k takémuto kroku uchýlil 

prezident Hoover v snahe odstrániť cudzích pracovníkov a nahradiť ich americkými, ktorí si 

                                                 
40 Coates, David, „Options for Action, Strategies for Change“ in Getting Immigration Right: what every 
American needs to know, editor David Coates a Peter Siavelis (Washington: Potomac Books, 2009), 221. 
41 McCain, John, McCain Statement on Border Security and Immigration Reform Legislation, Mar. 30, 2006, 
online: 
http://mccain.senate.gov/public/index.cfm?FuseAction=PressOffice.Speeches&ContentRecord_id=ce7596a1-
0670-40f0-b054-e5c3650c02dd&Region_id=&Issue_id=e2d83197-0adb-4a53-994a-9eb58268b452. 
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nedokázali nájsť prácu. Prezident Truman tiež nechal deportovať približne 2 milióny 

ilegálnych prisťahovalcov po druhej svetovej vojne, aby vytvoril priestor pre vracajúcich sa 

vojnových veteránov. Asi najznámejším príkladom je však dva roky trvajúca tzv. Operation 

Wetback,43 s ktorou v roku 1954 začal prezident Eisenhower. Tentoraz šlo o snahu uvoľniť 

miesto pre veteránov Koréjskej vojny. V rámci operácie Wetback tak bolo do Mexika 

repatriovaných vyše milióna Mexičanov a ich detí, z ktorých boli ale mnohé narodené v USA 

a tak boli americkými občanmi.44  

   Čo sa týka predpokladaných nákladov hromadnej deportácie, zástancovia deportácie síce 

označujú výsledky kalkulácii za absurdne vysokú čiastku; na druhej strane: „aj keby to bol 

opodstatnený cenový odhad, masová deportácia by za to stála,“45 ako hovorí článok ekonóma 

Edwina Rubensteina na stránke VDARE.com, ktorá sa zasadzuje za obmedzenie imigrácie. 

Podľa Rubensteina by sa deportáciou odstránila ekonomická záťaž, ktorú ilegálni imigranti 

vytvárajú, takže masová deportácia by sa vlastne sama spätne zaplatila.   

   Všeobecne však väčšina Američanov chápe, že nie je dosť dobre možné 11 miliónov ľudí 

jednoducho vysídliť – či už kvôli technickej nemožnosti niečo také vykonať, z etických 

dôvodov či kvôli faktickej závislosti americkej ekonomiky na práci týchto ľudí; 

nakoniec, alternatívu masovej deportácie podporuje len relatívne malé množstvo radikálnych 

kultúrnych a ekonomických protekcionistov.  

 

3.1.2 Dôslednosť v presadzovaní existujúcich zákonov 

   Tí zástancovia tvrdého prístupu k ilegálnym prisťahovalcom, ktorí uznávajú, že nútená 

masová deportácia nie je realistickou možnosťou, ako najlepší spôsob prístupu k populácii 

ilegálnych cudzincov uvádzajú tzv. „attrition through enforcement,“ čo je možné preložiť ako 

akési „vyčerpanie [ilegálnych imigrantov] vynucovaním [imigračných zákonov]“, resp. 

inštitucionalizované zužovanie ich životného priestoru s cieľom priviesť ich k rozhodnutiu 

odísť z USA dobrovoľne.   

                                                                                                                                                         
42 Goyle, Rajeev a Jaeger, David A., Deporting the Undocumented: A Cost Assessment (Center for American 
Progress, Júl 2005), str. 2.  
43 „Wetback“, čo v preklade znamená „mokrý chrbát“, je pejoratívne označenie Mexičana, alebo v širšom 
ponímaní akejkoľvek osoby latinskoamerického pôvodu, ktorá nelegálne prekročila hranicu medzi Mexikom 
a Spojenými štátmi. Termín sa viaže k tomu, že množstvo týchto osôb sa do USA dostalo preplávaním alebo 
preborením sa cez rieku Rio Grande, a počas toho si zamočili chrbát.    
44 Kozák, Kryštof, “Facing Asymmetry. Understanding and Explaining Critical Issues in U.S.-Mexican 
Relations” (diplomová práca, Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Katedra amerických studií, 2008), str. 
217.  
45 Rubenstein, Edwin S. „No-one’s Suggesting Mass Deportation - But It Would Pay For Itself.” VDARE.com, 
26.1.2006. http://immigration.procon.org/view.answers.php?questionID=000774. 
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   Argumentácia tu stojí na názore, že dva extrémy prístupu k ilegálnym imigrantom – masová 

deportácia a všeobecná amnestia – nie sú jedinými, a ani vhodnými, možnosťami postupu.  

   Profesor Kris W. Kobach, profesor práva na University of Missouri School of Law situáciu 

vo svojej eseji Attrition Through Enforcement: A Rational Approach to Illegal Immigration46 

komentuje prirovnaním k príkladu príliš rýchlej jazdy na diaľnici. Tá sa tiež nerieši tým, že by 

každý, kto zrýchľuje, dostal pokutu, ale ani úplným upustením od rýchlostných limitov. 

Namiesto toho existujú kontroly a povedomie o nich, čo má dostatočný odstrašujúci efekt.  

   Rovnaký princíp by sa podľa neho mal využiť aj v prípade ilegálnej imigrácie, keďže sa 

napokon „prakticky v každej oblasti práva spoločnosť spolieha na predchádzanie porušovaniu 

zákona pomocou presvedčivej hrozby vynucovania práva.“47   

   Čo sa týka konkrétnych kontúr tejto stratégie, návrhy rôznych strán sa rôznia, všeobecne sa 

však zvyknú uvádzať niektoré z nasledujúcich možností: 

1. vytvorenie tlaku na zamestnávateľov s úmyslom zabrániť im zamestnávať 

nezdokumentovaných imigrantov,  

2. zamedzenie prílivu ilegálnych imigrantov zabezpečením hranice, 

3. zamedzenie prístupu ilegálnych imigrantov k práci, sociálnym službám a vzdelaniu 

s cieľom podporiť ich v tom, aby sa dobrovoľne vrátili do krajín svojho pôvodu,  

4. zefektívnenie procesu identifikovania a odsunu deportovateľných jedincov,  

5. ukončenie politiky tzv. sanctuary cities. 

   V nasledujúcich odstavcoch sa bližšie pozriem na jednotlivé body a vyhodnotím ich 

z hľadiska ich podpory, praktických súvislostí a dopadov. 

 

3.1.2.1. Vytvorenie tlaku na zamestnávateľov 

   „Vypnutie magnetu práce“ v USA sa viacerým stranám imigračnej debaty javí ako vhodný 

postup jednak pre odstránenie problémov spojených s pokračujúcim prílevom ďalších 

ilegálnych imigrantov, ale aj s tými, ktorí už na území USA sú: radikálni oponenti prítomnosti 

ilegálnych imigrantov v USA to vidia ako vhodný spôsob, ktorým sa dá dosiahnuť 

samodeportácia nezdokumentovaných pracovníkov; odbory, zase veria, že povedie 

k zlepšeniu pracovných podmienok – prípadní bezohľadní zamestnávatelia, ktorí by 

zamestnávali ilegálnych imigrantov a zneužívali ich, by tak už nemohli robiť. Zároveň 

                                                 
46 Kobach, Kris W., „Attrition through Enforcement: A Rational Approach to Illegal Immigration,“ Tulsa 
Journal of Comparative & International Law 15 (2008): 153-161. 
47 Ibid., str. 154. 
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s týmto konceptom však navrhujú legalizáciu statusu nezdokumentovaných imigrantov, 

v čom sa už so zástancami púheho vynucovania existujúcich zákonov nezhodujú.   

   Zabrániť zamestnávateľom zamestnávať ilegálnych imigrantov by sa podľa zástancov tohto 

konceptu malo robiť jednak uvalením sankcií a odobratím licencií tým zamestnávateľom, 

ktorí zákaz porušia, a tiež zavedením povinnosti pre zamestnávateľov preverovať status 

svojich potenciálnych zamestnancov predtým, než ich do zamestnania prijmú.  

   V súčasnosti existujúci systém dokumentácie E-Verify ale prináša mnohé problémy – do 

používania ho ako dobrovoľný projekt zaviedol imigračný zákon  IRIRA (Illegal Immigration 

Reform and Immigrant Responsibility Act) z roku 1996 a zamestnávateľom umožňuje 

preverovať pracovné oprávnenie pracovníkov porovnaním ich osobných údajov s databázami 

sociálneho zabezpečenia a Ministerstva pre vnútornú bezpečnosť.  

   E-Verify ale kvôli chybám v databázach môže prinášať nepravdivé výsledky – správa 

amerického Úradu sociálneho zabezpečenia (Social Security Administration) odhaduje, že 

„nezrovnalosti v dátach v približne 17,8 milióna prípadov (4,1%) z celkového počtu 435 

miliónov záznamov môžu vyústiť v nesprávnu spätnú informáciu.“48 Okrem toho, „E-Verify 

nedokáže zachytiť viac ako polovicu neautorizovaných pracovníkov, ktorých kontroluje [...], 

najmä kvôli tomu, že nedokáže detekovať krádeže identity.“49      

   So zavádzaním nových druhov dokumentácie sa však i všeobecne spája kritika, špecifická 

pre americké prostredie, pretože vytváranie občianskych preukazov tu je vnímané ako zásah 

do osobnej slobody. Najmä kritici používania biometrických dát na sledovanie ľudí poukazujú 

na eróziu občianskych práv, ktorú by takýto druh dokumentácie so sebou priniesol. Okrem 

toho tu samozrejme je praktická rovina otázky: cena takéhoto systému by sa mohla vyšplhať 

až do výšky niekoľkých miliárd dolárov. Kritici menej sofistikovaných metód, ako sú 

papierové preukazy, poukazujú na možnosti ich falšovania a následnej zámeny identít. S tým 

súvisí i občasný argument tých, ktorí podporujú expanzívnu imigračnú politiku kvôli 

obchodným záujmom: zamestnávatelia často ani nevedia, že zamestnávajú ilegálnych 

imigrantov; podľa nich preto nie je férové vystavovať ich sankciám. Taktiež, podľa nich by 

malo byť záujmom štátu vytvoriť priaznivé podmienky na spoluprácu zamestnávateľov 

a zamestnancov, ktorí pre nich chcú pracovať – púhym uvaľovaním sankcií na 

                                                 
48 Office of the Inspector General: Congressional Response Report: Accuracy of the Social Security 
Administration’s Numident File. (. December 2006), http://www.ssa.gov/oig/ADOBEPDF/A-08-06-26100.pdf, 
str. i. 
49 AP. „E-Verify Misses Half of Illegal Workers, Report Finds,“ Fox News Network (25.2.2010), 
http://www.foxnews.com/politics/2010/02/25/e-verify-misses-half-illegal-workers-report-finds/. 
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zamestnávateľov bez vytvorenia inej možnosti získať zahraničných pracovníkov sa však 

postupuje úplne opačne.  

   Okrem toho, toto identifikovanie nelegálnych imigrantov priamo na pracovisku na 

zamestnávateľov prakticky presúva právomoci polície, čo je pomerne neštandardná situácia 

vytvárajúca neprirodzené spojenie medzi súkromným sektorom a štátom, a vedúca k 

neželanému stavu podozrievania.  

   Snahy zaviesť sankcie pre zamestnávateľov v snahe zabrániť im zamestnávať ilegálnych 

imigrantov ale v súčasnosti vyvolávajú pomerne cynické reakcie. Jedným z dôvodov sú 

minulé pochybenia: snaha o ich zavedenie tu už bola v rámci zákona IRCA v roku 1986, 

avšak „sankcie pre zamestnávateľov sa ukázali byť bezzubým tigrom“50 a vláda postupovala 

v otázke ich vynucovania veľmi laxne, takže nemali želaný efekt.  

   Okrem toho sa proti tomuto konceptu stavajú i občianskoprávne skupiny a reprezentanti 

minorít, najmä latinskoamerickej, pretože sa obávajú, že to povedie k diskriminácii každého, 

kto vyzerá alebo znie „cudzo“. 

 

3.1.2.2. Zabezpečenie hranice 

   Pre mnohých zástancov vynucovania existujúcich zákonov je najdôležitejšou otázkou 

zabezpečenie južnej hranice USA s Mexikom, pretože práve tá tradične zažíva najväčší nápor 

ilegálnych imigrantov. Mnohé hlasy v tomto tábore, ktorý sa koncentruje prevažne 

v republikánskej strane a v angličtine sa (minimálne jeho radikálnejšia zložka) označuje ako 

„border hawks“, vidia práve južnú hranicu ako bod, kde by sa s riešením imigračnej 

problematiky malo začať. Konkrétnou reprezentáciou tejto koncepcie je jednak budovanie 

múru pozdĺž južnej hranice, navyšovanie rozpočtu a počtu členov pohraničnej stráže a tiež 

modernizovanie technológii monitorujúcich pohraničné oblasti.  

   Pri úvahe o efekte zabezpečovania hranice sa však ukazuje, že „zatiaľ čo vynakladanie 

peňazí na vynucovanie imigračných zákonov prudko stúpalo, počet nezdokumentovaných 

imigrantov v Spojených štátoch sa zhruba strojnásobil z 3,5 milióna v roku 1990 na 

odhadovaných 11,9 milióna v roku 2008.“51 Okrem toho, zo súčasných zhruba 11-tich 

miliónov neautorizovaných prisťahovalcov je približne 60% tých, ktorí do krajiny vošli 

neoprávnene; zvyšných 40% tvoria tí, ktorí prekročili dobu platnosti svojich víz, dostali sa na 

územie USA vďaka falošným dokladom či z územia neodišli napriek tomu, že to mali 

                                                 
50 Tichenor, David J., „Strange Bedfellows: The Politics and Pathologies of Immigration Reform,“ Labor: 
Studies in Working-Class History of the Americas, Vol. 5, Issue 2 (2008): str. 50. 
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urobiť.52 Zaisťovanie hraníc teda nemá žiadny dopad na takmer polovicu ilegálnych 

imigrantov v krajine, pretože tí svoj nelegálny status získali úplne inou cestou než 

nedovoleným prechodom cez hranice. Napriek tomu - podľa štúdie, ktorú vypracovalo 

Immigration Policy Center v októbri 2009 – sa od roku 1992 ročný rozpočet pre Pohraničnú 

hliadku (Border Patrol) zvýšil o 714%, z 326,2 milióna dolárov vo fiškálnom roku 1992 na 

2,6 bilióna dolárov vo fiškálnom roku 2009,53 čo zobrazuje i graf č. 1.  

 
   Kritici tvrdia, že stavanie múrov je neefektívne, drahé a zbytočné – „múry len presmerujú 

prúdy imigrantov. Pôjdu popod ne alebo okolo nich. Múry samé osebe neodstrašujú, ale 

pôsobia ako pasca“54 a takáto politika tak vedie k dôsledkom, ktoré vôbec neboli zamýšľané: 

imigranti, ktorí sa raz úspešne dostanú do Spojených štátov, aj napriek vlastnej vôli vrátiť sa - 

aspoň na čas - do krajiny svojho pôvodu, radšej ostávajú na území USA, pretože sa boja, že 

                                                                                                                                                         
51 Ewing, Walter. Money for Nothing: Immigration Enforcement without Immigration Reform Doesn’t Work 
(Washington, DC: Immigration Policy Center, 2008), str. 7. 
52 LeMay, Michael C. Illegal immigration: A Reference Handbook. (Santa Barbara: ABC-CLIO, 2007), str. 6. 
53 Immigration Policy Center: Breaking Down The Problems: What’s Wrong With Our Immigration System? 
(Washington D.C., 2009), str. 12 
54 Coates, David, „Options for Action, Strategies for Change“. In Getting Immigration Right: what every 
American needs to know, ed. Coates, David a Siavelis, Peter (Washington: Potomac Books, 2009), s. 222. 
 

 
Graf č.1: Zobrazenie zvyšujúcich sa investícií do pohraničnej kontroly v období od roku 1992 do roku 2009. 
Zdroj: Immigration Policy Center. Breaking Down The Problems: What’s Wrong With Our Immigration 
System? (Immigration Policy Center, Washington D.C., 2009), str. 13 
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druhý krát by im pokus vojsť do krajiny nelegálne už nemusel vyjsť – USA ich tak vlastne 

podporujú v tom, aby ostávali na ich území.  

   Avšak, južná hranica je nesmierne dôležitá z politického hľadiska, pretože jej poróznosť je 

výrazne viditeľná a kritizovaná. Rovnako dobre viditeľná je i snaha o jej zabezpečovanie. 

V širšom zmysle je tu i „politický kalkul, že tvrdé a dobre viditeľné vynucovanie práva na 

hraniciach je užitočné, pretože presvedčí širokú verejnosť o tom, že politici nestratili kontrolu 

nad imigráciou.“55 

   Tento prístup teda vítajú stúpenci „law-and-order“ mentality, a ekonomickí a kultúrni 

protekcionisti domáceho národa. Ako argument niektorí z nich (najmä po 9/11) uvádzajú i to, 

že zabezpečovaním hranice USA sa intenzívnejšie bojuje proti terorizmu, pretože teroristi sa 

môžu pokúšať dostať sa do krajiny spolu s Mexičanmi, ktorí idú do USA za prácou. 

„Zapečatenie“ južnej hranice USA podľa nich tejto možnosti teda efektívne vzdoruje.  

   Avšak, dá sa tu uvažovať i o tom, či je – akýmkoľvek spôsobom – reálne možné prúdenie 

ilegálnych imigrantov do krajiny zastaviť. Vzhľadom k výraznej socioekonomickej disparite 

medzi Mexikom a Spojenými štátmi je to aspoň v súčasnosti pomerne nepravdepodobné. Ako 

hovorí Michael Chertoff, bývalý americký minister pre vnútornú bezpečnosť: „Keď sa snažíte 

bojovať s ekonomickou realitou, je to prinajlepšom drahý a veľmi, veľmi zložitý proces, ktorý 

je takmer odsúdený na neúspech.“56 

   Napokon, keď sa pozrieme na vyššie uvádzané štatistiky smerujúce na efektivitu 

zabezpečovania hranice, ukazuje sa, že sa tomuto konceptu želaný cieľ zatiaľ nepodarilo 

splniť. Kritizujú ho i ľudskoprávni aktivisti poukazujúci na to, že pri snahe o ilegálne 

prekročenie hranice každoročne mnoho ľudí prichádza o život.  

 

3.1.2.3. Zamedzenie prístupu k sociálnym službám 

   Snahy odrezať ilegálnych imigrantov od možnosti využívať sociálne služby a zdravotnú 

starostlivosť na území USA, vzdelávať sa na štátne trovy, vlastniť vodičský preukaz 

a podobne, sa objavili už v minulosti – príkladom je tzv. Návrh 187, výsledok protiimigračnej 

iniciatívy v štáte Kalifornia v roku 1994. Situácia tu však bola skomplikovaná i faktom, že 

proponenti Návrhu sa sústredili primárne na latinskoamerických imigrantov. Napriek tomu, že 

svoj postup obhajovali čisto ekonomickými záujmami, nevyhli sa okrem obvinenia z 

                                                 
55 Cornelius, Wayne A, „Controlling pUnwantedp Immigration: Lessons from the United States, 1993-2004,“ 
Journal of Ethnic and Migration Studies, vol. 31, no. 4 (2005): str. 789. 
56 Hinojosa-Ojeda, Raúl., Raising the floor for american workers (Immigration Policy Center, 2010), str. 3. 
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porušovania ľudských práv tiež obvineniu z xenofóbnych motívov. Návrh 187 bol nakoniec 

prehlásený za neústavný. 

   Všeobecne takéto iniciatívy vyvolávajú výraznú kritiku z rôznych strán – od 

občianskoprávnych aktivistov cez kozmopolitne a pro-imigračne uvažujúcich liberálov až po 

odbory: táto koncepcia zatláča imigrantov hlbšie do podzemia spoločnosti a ignoruje ich 

ľudské práva. Okrem toho môže mať negatívne dôsledky i pre domácu populáciu - tým, že 

ilegálni imigranti nebudú mať prístup k pohotovostnej zdravotnej starostlivosti, predstavujú 

riziko nákazy i pre legálne obyvateľstvo; tým, že nebudú vlastniť vodičské preukazy, môže to 

mať negatívne dopady na celkovú bezpečnosť na cestách.  

 

3.1.2.4. Zefektívnenie procesu selektívnych deportácii 

   V súčasnosti funguje odsun deportovateľných jedincov metódou prepadových akcií pod 

hlavičkou ICE (Immigration and Customs Enforcement), čo je úrad fungujúci pod 

Ministerstvom pre vnútornú bezpečnosť, založený v roku 2003 primárne ako odpoveď na 

teroristické útoky z roku 2001. Ide o selektívne akcie, trendom je ale zvyšujúci sa počet ročne 

deportovaných ilegálnych imigrantov, najmä od 90-tych rokov 20. storočia. V súčasnosti ide 

o počty ročne nad 300,000 deportácii (v roku 2007 to bolo 319,382 a 358,886 v roku 200857).  

   Zástancovia týchto akcií v tradícií argumentácie law-and-order mentality vyzdvihujú fakt, 

že sa vynucovaním jednak posilňuje dôveryhodnosť amerických imigračných zákonov, a tiež, 

že takéto akcie dávajú ilegálnym imigrantom na vedomie, aká je skutočná pozícia americkej 

vlády ku ich prítomnosti na území USA. Ideou je teda rozšíriť v imigrantskej komunite 

povedomie o nepoľavujúcom tvrdom postoji voči porušovaniu imigračných zákonov. 

   Čo však zástancovia tejto stratégie vidia ako problém, je fakt, že ICE má pre tieto účely len 

približne 3,000 ľudí na zaisťovanie celých Spojených štátov58. V záujme zefektívnenia preto 

navrhujú jednak navýšiť kapacity zástupcov ICE pre tento účel, a tiež zvýšiť počet dohôd 

v rámci §287 (g) zákona INA (Immigration and Nationality Act) z roku 1995. Napriek tomu, 

že imigračná politika je primárne federálnou zodpovednosťou, tento paragraf umožňuje 

vytvárať dohody medzi ICE a lokálnymi úradmi, pričom sa na lokálne úrady presúvajú 

právomoci federálnych vynucovateľov zákona.59 

                                                 
57 Office of Immigration Statistics: 2008 Yearbook of Immigration Statistics, str. 95., online: 
http://www.dhs.gov/xlibrary/assets/statistics/yearbook/2008/ois_yb_2008.pdf 
58 Kobach, Kris W., „Attrition through Enforcement: A Rational Approach to Illegal Immigration,“ Tulsa 
Journal of Comparative & International Law 15 (2008): str. 154  
59 So zmluvami uzatvorenými pod hlavičku tohto paragrafu sú spojené niekoľké podmienky: lokálni úradníci 
musia byť na vykonávanie federálnych právomocí vhodne vyškolení a musí im byť udelený mandát na 
vykonávanie týchto právomocí pod dohľadom pracovníkov ICE. 



 

 
- 31 - 

   Odporcovia týchto prepadových akcií zdôrazňujú negatívne dopady takéhoto prístupu: 

selektívne prepady jednak vytvárajú strach v imigrantskej komunite, čoho dôsledkom sa 

imigranti ešte viac uzatvárajú pred americkými úradmi a presúvajú sa hlbšie do „podzemia“ 

spoločnosti. Selektívne akcie ICE, rovnako ako masová deportácia, sú kritizované i kvôli ich 

negatívnym etickým konotáciám – „zatknutia v noci, rozdeľovanie rodín, opustenosť tých, 

ktorí ostanú v USA – to je anatéma pre mnohých aktivistov v latinskoamerickej komunite, 

katolíckych biskupov (vrátane pápeža), a mnohých aktivistov odborových organizácii 

a Demokratickej strany.“60 Opäť sa tu uplatňuje argument inkompatibility takéhoto postupu 

s hodnotami americkej spoločnosti, ako je úcta k človeku, rešpekt hodnoty rovnosti 

a humánny spôsob riešenia problémov.  

 

3.1.2.5. Ukončenie politiky sanctuary cities  

   Sanctuary cities sú mestá či oblasti, ktoré praktikujú politiku diskrétneho prístupu k ľuďom 

na ich území, nepátrajú po ich právnom statuse a neoznamujú federálnym úradom, ak majú 

kontakt s osobou, ktorá sa na ich území nachádza nelegálne. Takouto politikou sa riadia 

mnohé mestá po celých Spojených štátoch, zahŕňajúc napríklad El Paso, San Diego, New 

York či San Jose, ktoré patria k mestám s najvyššou populáciou ilegálnych imigrantov.  

   Dôvodom, prečo mestá takúto politiku aplikujú, je jednak snaha predísť negatívnym 

dopadom obáv ilegálnych imigrantov zo spolupráce s úradmi či poskytovateľmi sociálnych 

služieb; niekedy sa k tejto snahe pridáva tiež argument o „požiadavkách liberálnej 

demokracie: je nespravodlivé vystavovať osoby, ktoré prispievajú tejto spoločnosti, 

všadeprítomnej hrozbe deportácie.“61  

   Kritici, opäť v rámci law-and-order mentality, túto politiku však vidia ako reprezentáciu 

„absurdnej formy národného „seba-hendikepovania“ vo vzťahu k vynucovaniu práva na 

hraniciach; vláda v podstate jednou rukou ničí to, čo druhou vytvára.“62 Okrem toho sa tu 

samozrejme uplatňuje argument podkopávania dôveryhodnosti imigračného zákonodarstva – 

ak zákony nedodržuje krajina sama, kto iný to bude robiť?, pýtajú sa kritici. 

 

3.1.2.6 Zhrnutie   

                                                 
60 Coates, David, „Options for Action, Strategies for Change“. In Getting Immigration Right: what every 
American needs to know, ed. Coates, David a Siavelis, Peter (Washington: Potomac Books, 2009), s. 222 
61 Bosniak, Linda. „The Undocumented Immigrant: Contending Policy Approaches“, In Debating Immigration, 
editor  Carol M. Swain, (Cambridge: Cambridge University Press, 2007), str. 89. 
62 Ibid., str. 90. 
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  Vynucovania existujúcich imigračných zákonov má podľa zástancov tejto koncepcie 

množstvo výhod, okrem iného napríklad nízku cenu – think-tank Center for Immigration 

Studies cenu odhaduje na približne 400 miliónov za rok, čo je menej ako 1% z prezidentovej 

požiadavky na navýšenie rozpočtu DHS z roku 200763.  

   Jediné, čo je teda podľa proponentov reálne potrebné, je skutočná šanca, že vynucovanie 

práva sa bude konať – to platí jednak pre ilegálnych imigrantov, ale aj pre zamestnávateľov. 

Argument je, že keby vedeli, že existuje skutočná šanca, že dostanú pokutu alebo im bude 

odňatá licencia, ilegálnych cudzincov by jednoducho nezamestnali. 

   Pre ilegálnych imigrantov samotných sa ako jediné logické vyústenie týchto opatrení vníma 

rozhodnutie odísť z USA. Keď budú vedieť, že práca pre nich nie je (lebo ich zamestnávatelia 

nebudú chcieť zamestnať) a že je veľká šanca, že ich predstavitelia ICE či iní úradníci 

skutočne nájdu a deportujú, nemajú dôvod v USA ostávať. 

   Oponenti poukazujú na porušovanie ľudských práv, negatívne etické konotácie a tiež 

neefektívnosť či nemožnosť uskutočniť jednotlivé navrhované opatrenia. Dokladom 

negatívnych reakcií sú štrajky a intenzívna odozva na už spomínaný arizonský zákon SB 

1070, ktorý tiež pracoval so stratégiou „attrition through enforcement.“ (Na druhej strane, 

tento zákon získal i pomerne širokú podporu64 a inšpiroval i iné štáty k snahe zaviesť podobné 

opatrenia.) Každopádne, New York Times stratégiu „attrition through enforcement“ nazýva 

„The Misery Strategy“ a hovorí, že je „úzka, krátkozraká, ničivá a sama sa poráža. Naviac, 

nebude účinná,“ keďže nie je isté, či dané postupy skutočne povedú k samodeportácii 

ilegálnych imigrantov: „To by sa podarilo len ak by sa život ilegálnych imigrantov v USA stal 

omnoho horším ako život napríklad v rurálnej Guatemale alebo v slumoch v Mexico City.“65  

 

3.2. „Mäkké opatrenia“ 

3.2.1 Spätná legalizácia statusu ilegálnych imigrantov 

   „Zlegálnenie“ statusu nezdokumentovaných prisťahovalcov mnohí jeho zástancovia vidia 

ako jedinú možnosť, ako ilegálnych prisťahovalcov oslobodiť z podzemnej ekonomiky 

                                                 
63 Vaughan, Jessica M. Attrition Through Enforcement: A Cost-Effective Strategy to Shrink the Illegal 
Population (Center for Immigration Studies, Washington D.C., 2006), str. 1. 
64 Christian Science Monitor, Opinion polls show broad support for tough Arizona immigration law, 30.4.2010, 
online: http://www.csmonitor.com/USA/Society/2010/0430/Opinion-polls-show-broad-support-for-tough-
Arizona-immigration-law 
65 New York Times, The Misery Strategy, 9.8.2007, online: 
http://www.nytimes.com/2007/08/09/opinion/09thu1.html  
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a ukončiť ich separáciu od ostatnej spoločnosti z dôvodu ich obáv pred úradmi. Taktiež, 

podľa mnohých aktivistov z tohto tábora všetci zdieľajú „vinu“ za ilegálnu imigráciu – 

americkí zamestnávatelia, konzumenti i zákonodarcovia; legalizácia je tak podľa nich jediné 

morálne riešenie. 

   Proti sú však border hawks a stúpenci „law-and-order“ mentality, podľa ktorých takéto 

riešenie vysiela zlé signály a v konečnom dôsledku podporuje porušovanie zákona.  

   Na úvod je tu vhodné vyjasniť 2 základné termíny, s ktorými sa v tejto debate pracuje: 

„legalizácia“ a  „amnestia“. Niekedy sa pokladajú za synonymá, zväčša sa však legalizácia 

vníma ako zisk legálneho statusu po splnení určitých podmienok, a amnestia ako priame 

získanie legálneho statusu bez vynaloženia úsilia. Druhá možnosť preto automaticky 

popudzuje tých, ktorí ilegálnych imigrantov vnímajú ako porušovateľov imigračných 

zákonov; amnestiu tak vidia ako odmeňovanie zločincov. Slovo amnestia pochádza z 

rovnakého gréckeho koreňa ako slovo „amnézia“, čiže strata pamäte; v súvislostiach 

imigračnej debaty to teda môžeme vnímať ako akési zabudnutie na minulosť ilegálnych 

imigrantov. Amnestia sa preto často vníma ako termín s negatívnym nábojom, opisujúci 

spoločnosť, ktorá nehrá podľa vlastných pravidiel a je ochotná vo svojom vnútri privítať tých, 

ktorí jej zákony porušili, a ešte k tomu bez toho, aby im to vyčítala.  

    S týmto náhľadom sa dá polemizovať z viacerých stanovísk: jednak, zástancovia termínu 

amnestia argumentujú, že žiadna ľudská bytosť nie je ilegálna, takže nepotrebuje žiadať 

o legalizáciu. Okrem toho, legalizácia a amnestia sledujú v konečnom dôsledku rovnaký cieľ: 

„Či uložíte ilegálnym imigrantom pokuty, donútite ich učiť sa po anglicky či stokrát sa 

pomodliť Zdravas Maria, nakoniec im aj tak dovolíte ostať a stať sa občanmi.“66   

   Výsledok legalizácie i amnestie by teda bol rovnaký: poskytnutie možnosti získať status 

legálneho obyvateľa USA, časom teoreticky i americké občianstvo. Oba termíny odlišuje len 

rozsah podmienok, ktoré by potenciálni záujemcovia o zlegalizovanie statusu museli splniť: 

od žiadnych v prípade amnestie až po celý set rôznych požiadaviek v prípade legalizácie - 

napríklad zaregistrovať sa do programu žiadostí o legalizáciu, zaplatiť manipulačný poplatok 

a spätne dane, ktoré by žiadateľ Spojeným štátom dlžil za čas svojho ilegálneho pobytu na ich 

území, doložiť vlastnú bezúhonnosť či prezentovať dostatočnú znalosť angličtiny.   

   Dôvod, pre ktorý mnohí kozmopolitne orientovaní liberáli a expanzionisti sledujúci 

obchodné záujmy legalizáciu podporujú, je už spomínaná možnosť vyviesť ilegálnych 

imigrantov z tieňa, čo by pre nich znamenalo možnosť plného a ničím neohrozovaného 

                                                 
66 Thornburgh, Nathan, „Immigration: The Case for Amnesty“, TIME, 7.6.2007, online: 
http://www.time.com/time/nation/article/0,8599,1630168,00.html   
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zapojenia do života. Taký stav by bol podľa zástancov legalizácie prínosný nielen pre nich 

samotných, ale i pre zvyšok spoločnosti, pretože by sa tým odstránili už spomínané nechcené 

javy ako čerpanie sociálnych benefitov zo strany ilegálnych imigrantov, ich neochota 

spolupracovať s úradmi etc. Legalizáciu podporujú i zamestnávatelia a „business“ všeobecne, 

pretože to je jedna z možností ako zregularizovať spoluprácu (momentálne 

nezdokumentovaných) zahraničných pracovníkov a amerických zamestnávateľov. 

   Podporovatelia legalizácie67 ako ďalšiu výhodu uvádzajú tiež zvýšenie produktivity, ktorá 

by vyplývala z posunu pracovníkov do nových pozícií a zvýšenia ich investícií do vlastného 

vzdelania, schopností a života celkovo. Okrem toho, zlegalizovaní pracovníci by získali 

vyššie platy, ktoré by sa odrazili vo väčších príjmoch z daní a zvýšenej kúpnej sile, čo je na 

úžitok celej americkej ekonomike. Na základe týchto predpokladov vytvorilo Immigration 

Policy Center štúdiu, podľa ktorej by komplexná imigračná reforma zahŕňajúca primárne 

zlegalizovanie statusu nelegálnych prisťahovalcov zvýšila americký HDP o 0,84%.68  

   Kritici však poukazujú na to, že časté nízke platové ohodnotenie ilegálnych imigrantov 

nemusí nevyhnutne prameniť z faktu, že majú ilegálny status; často je táto skutočnosť 

založená „na ich nízkom veku, nízkom vzdelaní a kvalifikácii, nedostatočnej znalosti 

angličtiny a krátkom čase, ktorý strávia pri špecifickom zamestnávateľovi. Existuje vlastne 

mnoho výskumov, ktoré naznačujú, že blahobyt imigrantov sa neodvíja až tak od ich 

legálneho statusu, ale od času, ktorý na území USA strávia“69, takže prípadný zisk legálneho 

statusu vlastne ich pozíciu na trhu práce nemusí radikálne zmeniť. Takýto pohľad teda 

naštrbuje i spomenutú predstavu, že by po zisku legálneho statusu imigranti postúpili do 

vyššie platovo ohodnotených pozícií a začali by výraznejšie prispievať do americkej 

ekonomiky.   

   Border hawks zlegalizovanie statusu nelegálnych prisťahovalcov často vnímajú v prvom 

rade ako akési odmeňovanie zločincov. Legalizácia podľa nich vysiela zlý signál na všetky 

strany a vedie k tomu, že imigračnú politiku krajiny v podstate vytvárajú imigranti samotní, 

čo je nežiaduce. Okrem toho kritici často argumentujú s tým, že poskytnutie cesty 

                                                 
67 Medzi zástancov legalizácie ilegálnych imigrantov patria napríklad organizácie, ktorých cieľom je zlepšovať 
pozíciu imigrantov či presadzovať ich požiadavky, napr. LULAC (League of United American Citizens), 
organizácia s cieľom bojovať proti diskriminácii mexických Američanov; či radikálna organizácia MEChA 
(Movimiento Estudiantil Chicano de Aztlán), ktorá dokonca kladie požiadavky na Spojené štáty s cieľom 
navrátiť niektoré ich územia Mexiku; ďalej odborové zväzy ako napr. UFWA (United Farm Workers of 
America), odborový zväz pracovníkov v poľnohospodárstve; z dvoch hlavných amerických politických strán 
legalizáciu podporujú viac demokrati; z aktérov mimo USA sa za legalizáciu stavia logicky najmä štát Mexiko. 
68 Hinojosa-Ojeda, Raúl., Raising the floor for american workers (Immigration Policy Center, 2010), str. 13. 
69 Skerry, Peter, Why Amnesty Is the Wrong Way to Go, The Brookings Institution, 12.12.2001, online: 
http://www.heartland.org/custom/semod_policybot/pdf/16600.pdf. 
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k legalizácii je „výsmechom našich imigračných zákonov, [pretože] penalizuje tých 

záujemcov o prisťahovanie, ktorí trpezlivo čakajú na zisk povolenia.“70 Proti tomu by bolo 

možné namietať s tým, že prakticky ide o dve rôzne skupiny ľudí, ktoré sa v zásade navzájom 

neovplyvňujú: ilegálni imigranti, ktorí už v USA sú, by tam boli bývali prišli pravdepodobne 

bez ohľadu na to, či by sa ich status niekedy v budúcnosti mal zmeniť, nezávisle od oficiálnej 

imigračnej politiky a ľudí, ktorí chcú získať povolenie na pobyt v USA legálnou cestou.  

   Oponenti legalizácie často upozorňujú i na možnú fiškálnu záťaž plynúcu zo zavedenia 

legalizácie: kvôli novo zlegalizovaným prisťahovalcom by Spojené štáty museli vynakladať 

viac prostriedkov na sociálne benefity; štúdia Roberta Rectora, ktorú  publikovalo 

konzervatívne Heritage Foundation, predpokladá, že amnestia by amerických daňových 

poplatníkov stála 2,6 bilióna dolárov.71 Oplatí sa tu však spomenúť, že daná štúdia takmer 

vôbec nepočíta s možnými neskoršími príspevkami zlegalizovaných imigrantov americkej 

ekonomike; vidí ich len ako hrozbu americkým zdrojom. Na druhej strane stoja výsledky 

analýz Immigration Policy Center, podľa ktorých by komplexná reforma imigračného 

systému, ktorá by zlegalizovala ilegálnych imigrantov a vytvorila realistické limity pre 

budúcu imigráciu, priniesla krajine výrazný zisk – viď graf č.2.   

   Často vyjadrovanou obavou je i predpoklad, že 

legalizácia povedie k ďalšej nezdokumentovanej 

imigrácii, pretože sa tým vytvorí predstava, že 

každý nezdokumentovaný prisťahovalec bude mať 

napokon šancu získať legálny status. Táto obava 

rezonovala veľmi silne i pri súčasných diskusiách o 

navrhovanom zákone DREAM Act (Development, 

Relief and Education for Alien Minors Act), ktorý 

chcel poskytnúť cestu k legalizácii mladým 

ilegálnym imigrantom, ktorí sa do USA dostali ešte 

ako deti. Podmienkou pre zisk legálneho statusu sú 

2 roky vojenskej služby alebo 2 roky štúdia na 

americkej inštitúcii vyššieho vzdelávania. Avšak, 

Lamar Smith, republikánsky zástupca Texasu 

                                                 
70 Coates, David, „Options for Action, Strategies for Change“. In Getting Immigration Right: what every 
American needs to know, ed. Coates, David a Siavelis, Peter (Washington: Potomac Books, 2009), s. 224. 
71 Rector, Robert, Amnesty Will Cost U.S. Taxpayers at Least $2.6 Trillion (Washington D.C.: The Heritage 
Foundation, 6.6.2007), str. 1. 

 
Graf č.2: Ekonomické dopady komplexnej 
reformy, programu pre dočasných 
pracovníkov, a masovej deportácie 
Zdroj: Hinojosa-Ojeda, Raúl., Raising the 
floor for american workers (Immigration 
Policy Center, 2010), str. 10. 
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v Snemovni reprezentantov, hovorí: „Je zbytočné zamýšľať sa nad akýmikoľvek imigračnými 

zákonmi, ktoré ponúkajú amnestiu, predtým, než zabezpečíme hranicu, keďže také zákony 

budú len podporovať ďalšiu ilegálnu imigráciu.“72     

   Tu je možné poukázať na zákon IRCA (Immigration Reform and Control Act) z roku 1986, 

ktorého súčasťou bolo poskytnutie cesty k legalizácii niektorým poľnohospodárskym 

pracovníkom a nezdokumentovaným imigrantom. Tento zákon sa často vníma ako zlyhanie, 

pretože sa mu očividne nepodarilo zamedziť akumulovaniu ďalších ilegálnych imigrantov. 

Avšak, „štúdie ukazujú, že výkyvy v migrácii sa zakladali omnoho menej na imigračnej 

politike a omnoho viac na základných ekonomických podmienkach v USA a v Mexiku. Ak 

chcete naozaj stlačiť ilegálnu imigráciu, spôsobte v USA recesiu. Lepším nápadom by mohla 

byť pomoc Mexiku, aby vytvorilo viac pracovných miest s lepšími platmi.“73 Napokon, 

mnoho z ilegálnych imigrantov, napríklad i z Mexika, by radšej ostalo doma, takže snaha 

o zlepšenie situácie v Mexiku by nakoniec plnila i ich požiadavky. 

   Na druhej strane je pravda i to, že zákon IRCA sa nezaoberal budúcou imigráciou, a tak 

vlastne prispel k riešeniu celej problematiky len čiastkovo. Zdá sa teda, že prípadná 

komplexná imigračná reforma by mala v sebe okrem poskytnutia cesty k legalizácii 

obsahovať i presah do zmien imigračnej politiky celkovo, s tým, že by vytvorila flexibilné 

limity na budúcu imigráciu, založené na realistických predpokladoch.  

   Tu je však možné odkázať na populačné prognózy Organizácie spojených národov: podľa 

nich masový prílev imigrantov z Mexika do USA najneskôr do roku 2030 skončí, pretože 

Mexiko prechádza demografickými zmenami, niektoré jeho oblasti sú takmer vyľudnené 

a populácia celkovo starne.74 Nutnosť počítať s intenzívnymi imigračnými tlakmi teda za 

niekoľko dekád už pravdepodobne nebude prítomná a situáciu zjednoduší. Táto prognóza sa 

dá použiť i ako opodstatnenie vytvorenia cesty k legalizácií pre dnešných ilegálnych 

imigrantov, keďže noví ilegálni imigranti podľa nej v budúcnosti už nebudú predstavovať až 

taký zásadný problém.  

   Ďalším poučením zo zákona IRCA je otázka stanovenia podmienok legalizácie. Hlavným 

argumentom oponentov legalizácie je už spomínaný názor, že prakticky ide o odpustenie za 

porušenie imigračných zákonov. Zástancovia legalizácie preto v snahe o zabezpečenie 

                                                 
72 Vedantam, Shankar, „Passing of DREAM Act is very unlikely in  next Congress, Republicans say“, 
Washington Post, 23.12.2010, online: http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2010/12/23/AR2010122303480.html   
73 Thornburgh, Nathan, „Immigration: The Case for Amnesty“, TIME, 7.6.2007, online: 
http://www.time.com/time/nation/article/0,8599,1630168,00.html   
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politickej priechodnosti cesty k legalizácii väčšinou navrhujú relatívne tvrdé podmienky, 

ktoré majú evokovať akési spätné potrestanie za toto porušenie zákonov.  

   Avšak, vo výsledku sa však často stane to, že tieto podmienky mnohým ilegálnym 

imigrantom na možnosti legalizácie zabránia participovať. Zákon IRCA napríklad požadoval 

takmer 5 rokov predošlej prítomnosti na území USA a doloženie tejto prítomnosti dokladmi 

o zamestnaní či platení nájomného, čo mnohí ilegálni imigranti nemali, keďže nechceli za 

sebou nechávať dôkazy o svojej ilegálnej prítomnosti v USA. Ako ďalší problém sa ukázala 

otázka rodinných zväzkov, keď sa mnohí ilegálni imigranti spôsobilí k participácii na 

programe IRCA radšej ani nepokúsili o zisk legálneho statusu, pretože sa báli, že tak úradom 

odhalia svojich nespôsobilých príbuzných, ktorí potom budú deportovaní.  

   Nakoniec bol teda zákon IRCA „legalizačným programom, ktorý sa zásadným spôsobom 

rozchádzal so svojim hlavným cieľom „očistiť štát“ od širokej skupiny nelegálnych 

prisťahovalcov.“75     

   Všeobecne sa v otázke legalizácie stretáva mnoho náhľadov: verejnosť je síce nespokojná s 

„odmeňovaním zločinnosti“, ale uvedomuje si, že ilegálnych imigrantov nie je možné z USA 

jednoducho vymazať. Očividná je tiež akási závislosť USA na práci týchto ľudí.  

   Zákonodarcovia sa tak nachádzajú v zložitej situácii – sú tu radikálni oponenti 

legalizácie, potreba kompromisov, a početní zástancovia legalizačného úsilia, ktoré má i 

výraznú podporu hispánskej populácie. Jej zástupcovia poukazujú na to, že lojalita 

hispánskych obyvateľov voči USA je zjavná a preto by mali získať právo vyjadrovať sa 

k smerovaniu krajiny76. Pre politikov ide o veľmi dôležitú voličskú skupinu, ktorej sa chcú 

„zapáčiť.“ To chcel (okrem iného) dosiahnuť i prezident Bush svojimi návrhmi imigračnej 

reformy, ktoré okrem vytvorenia pracovného programu a posilnenia vynucovania práva 

zahŕňali i cestu k zaslúženej legalizácii pre ilegálnych imigrantov. Jeho úsilie ale neprinieslo 

želaný koniec, a i hispánska minorita, ktorá ma napokon tradične tendenciu voliť demokratov, 

sa od Bushovej strany v prezidentských voľbách roku 2008 odklonila a výrazne dopomohla 

Barackovi Obamovi k zisku prezidentského postu; jeho sľub venovať sa reforme imigračného 

problému však zatiaľ ostáva nenaplnený.  

 

                                                                                                                                                         
74 Hondagneu-Sotelo, Pierrette, „Ten Things You Need to Know about Mexican Immigration“. In Getting 
Immigration Right: what every American needs to know, ed. Coates, David a Siavelis, Peter 
(Washington: Potomac Books, 2009), s. 219. 
75 Hayes, Helene,  U.S. immigration policy and the undocumented: ambivalent laws, furtive lives 
(Westport: Praeger, 2001), str. 68. 
76 Tichenor, Daniel J. „Navigating an American Minefield: The Politics of Illegal Immigration,“ The Forum 3 
(2009): str. 3. 
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3.2.2 Vystavanie dočasného pracovného programu  

   Na základe argumentu, že ilegálna imigrácia pramení z nedostatku víz pre potrebných 

nekvalifikovaných zahraničných pracovníkov, sa rozvíja myšlienka, že vhodnou odpoveďou 

na túto dilemu by bolo vytvorenie premysleného pracovného programu. To podporujú jednak 

stúpenci voľného trhu, a tiež zamestnávatelia, ktorí chcú týchto pracovníkov zamestnávať. 

   Opačný názor majú „border hawks“ a ekonomickí protekcionisti, ktorí, ako ukazuje kapitola 

2, nesúhlasia s tým, že o pozície, ktoré by sa zapĺňali pracovnými programami, domáci 

nemajú záujem. Nízke platy odvádzajú pozornosť domácich pracovníkov do iných oblastí, ale 

môžeme si klásť otázku, či nie je práve možnosť importovať pracovníkov na dne problému 

nízkych platov. Niekdajší minister práce Robert Reich v minulosti dokonca obvinil priemysel 

z využívania programu na to, aby amerických pracovníkov nahradil lacnejšími 

zahraničnými.77  

   Proti pracovným programom sa stavajú i odbory a občianskoprávni aktivisti, avšak z iného 

dôvodu: obávajú sa zlých pracovných podmienok a možného zneužívania pracovníkov 

zamestnávateľmi - v rámci nastavenia pracovných programov môžu zamestnávatelia nad 

svojimi novými pracovnými silami získať relatívne veľkú moc a ich snaha o ušetrenie peňazí 

a zaistenie produktivity pracovníkov môže viesť až k vykorisťovaniu či takmer novodobému 

otroctvu. Zamestnávatelia svojich zamestnancov niekedy takmer držia ako rukojemníkov, 

vezmú im doklady a vyhrážajú sa deportáciou prakticky za minimálne pochybenia; pracovníci 

si nemôžu žiadať o zamestnanecké výhody či preplácanie nadčasov etc.  

   Ďalším problémom je časové ohraničenie pracovných programov. Napriek tomu, že 

programy sa koncipujú ako dočasné, hrozí tu nebezpečenstvo, že prerastú do neželaných 

dôsledkov. Príkladom je už spomínaný program Bracero, ktorý má dodnes vplyv na vlny 

nelegálnej imigrácie – tesne po ukončení programu sa množstvá pracovníkov, ktorí boli 

v rámci daného systému aktívni, jednoducho natrvalo presťahovali na územie Spojených 

štátov, a často so sebou priviedli i rodinných príslušníkov. Oficiálny pracovný program sa tak 

stal zdrojom širokých a dlhotrvajúcih prúdov ilegálneho prisťahovalectva. Toto je ďalší 

z dôvodov, pre ktorý sa ekonomickí protekcionisti a border hawks stavajú proti pracovným 

programom, ktoré často vnímajú ako akúsi „nohu vo dverách“ – na jednej strane je strážená 

hranica a na druhej možnosť, poskytovaná štátom, aby si potenciálni ilegálni imigranti 

vyskúšali život v prijímacej krajine. Poslať ich potom domov a veriť, že sa nevrátia, tentoraz 

však nelegálne, je v mnohých prípadoch pravdepodobne veľmi naivná nádej.  

                                                 
77 LeMay, Michael C. Illegal immigration: A Reference Handbook. (Santa Barbara: ABC-CLIO, 2007), str. 58. 
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Záver 

   Pri pohľade na súčasný stav imigračnej politiky Spojených štátov sa zdá, že eventualita 

každoročného príchodu množstva ilegálnych imigrantov do USA je inherentnou súčasťou 

sústavy imigračných opatrení samotnej, ktorá podľa všetkého neposkytuje potrebnú 

flexibilitu. Uplatňuje sa tu tiež dedičstvo opatrení a projektov z minulosti, napr. programu 

Bracero, a atraktivita Spojených štátov ako vyspelej a ekonomicky príťažlivej krajiny. 

   Snahu definovať hlavný problém daného stavu sťažuje rozdielnosť pohľadov 

zainteresovaných strán. Pre niektorých je hlavným problémom samotná nelegálna prítomnosť 

nezdokumentovaných imigrantov na území USA, pre iných je to status ilegálnych imigrantov 

a ich „život v tieni“. Ďalší zdôrazňujú negatívne vplyvy ilegálnych imigrantov na domáce 

obyvateľstvo, iní vidia ako problém neuspokojivé možnosti využiť prácu potrebných 

zahraničných pracovníkov. Debata o vhodnom postupe riešenia tak vychádza z rozličných 

štartovacích bodov a jednotlivé navrhované riešenia sa snažia riešiť rozdielne problémy. 

   Rozoberať skutočný dopad ilegálnej imigrácie a určovať, čí pohľad na ilegálnu imigráciu je 

najbližšie reálnej situácii, podľa výsledkov mojich skúmaní nemá veľký zmysel. Zdá sa, že 

väčšina aktérov imigračnej debaty vychádza zo svojej vopred danej pozície plynúcej z ich 

postavenia, záujmov a náhľadov, a túto pozíciu spätne podporuje vhodne zvolenými 

argumentmi a štúdiami. Pretože prípadná protistrana zastávajúca odlišné stanovisko často 

postupuje rovnako, nie je dosť dobre možné očakávať akýsi prienik a konštruktívnu debatu.  

   Obecne sa v imigračnom diskurze uplatňujú 2 základné koncepcie – jedna zdôrazňuje 

záujmy domáceho národa a potrebu jeho ochrany, druhá akcentuje širšie dobro všetkých 

príslušníkov ľudského rodu, bez ohľadu na ich legálny či ilegálny status.    

   Tieto dva pohľady sú v imigračnej debate v USA prítomné už desaťročia, avšak ani jeden 

z nich neprevažuje. Jednotliví aktéri a záujmové skupiny v imigračnej diskusii sa svojimi 

názormi a potrebami síce prikláňajú k jednému alebo druhému pólu, avšak Spojené štáty ako 

také jednotnú filozofiu imigračnej politiky nemajú. Nestanovili si, či je ich cieľom primárne 

zabezpečiť záujmy domáceho obyvateľstva a ekonomiky, dobro občanov na úkor cudzincov, 

zabezpečenie amerických firiem či domácej potravinovej bezpečnosti, alebo, práve naopak, 

dobro všetkých ľudí v USA, ich ľudské práva a spokojnú existenciu a obecne realizáciu 

kozmopolitných náhľadov na pohyb osôb. USA si nestanovili ani to, ktoré prvky z týchto 

dvoch základných náhľadov si vybrať, a k čomu imigračnou politikou ultimátne smerovať. 

Napokon, i v rámci uvažovania o imigrácii celkovo existujú dva tábory: podľa jedného je 

imigrácia pre Spojené štáty prínosná a potrebná, podľa druhého má najmä negatívny efekt.  
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   Dve základné koncepcie a ich proponenti sa v diskusii vzájomne míňajú, čo udržiava celú 

debatu v mŕtvom bode. Podobným spôsobom sa tak rozvíja i diskusia o riešeniach celej 

otázky. Skoro každé riešenie má potenciál priniesť dôsledky, ktoré budú v rozpore so 

želaniami zástancov iných riešení, a preto bude ťažké či až nemožné nájsť dostatok podpory 

na ich skutočné implementovanie. 

   Prvé mnou skúmané opatrenie, masovú deportáciu, ktorá je v súlade s požiadavkami 

a náhľadmi extrémnych kultúrnych, národných a ekonomických protekcionistov, je 

pravdepodobne možné vopred vylúčiť ako prakticky nevykonateľné kvôli negatívnym 

etickým konotáciám a veľkej nákladnosti.  

   Drakonické opatrenia proponované v rámci stratégie „attrition through enforcement“ so 

sebou tiež prinášajú množstvo negatívnych etických implikácii, a dosiahnutie ich cieľa, teda 

samodeportácia ilegálnych imigrantov, je v mnohých prípadoch neisté.  

   Okrem toho sa i v rámci tejto stratégie opäť bijú protichodné náhľady a koncepcie – border 

hawks a obhajcovia záujmov domáceho obyvateľstva všeobecne, ktorých väčšinovým cieľom 

je „zbaviť sa“ ilegálnych imigrantov, stoja proti americkým zamestnávateľom, ktorí by miesto 

samodeportácie imigrantov radi dosiahli zregularizovanie ich prítomnosti v USA; súčasné 

laxné vynucovanie existujúcich imigračných opatrení je napokon do istej miery možné 

prisúdiť práve tomuto záujmu. 

   Potláčanie prílevu imigrantov na hraniciach podľa všetkého nemá želaný dopad (zastavenie 

prúdu ilegálnych imigrantov), a často má následky, s akými sa nepočítalo a nie sú žiaduce 

(zablokovanie doterajšieho cirkulárneho prúdu imigrantov a ich ostávanie na území USA). 

   Sankcie pre zamestnávateľov, ktorí vedome zamestnávajú ilegálnych imigrantov, 

v skutočnosti vlastne nikdy nebolo seriózne vynucované. Napriek tomu, že takáto možnosť 

neprináša až také zásadné etické negatíva, šanca, že sa nájde dostatok politickej vôle na jeho 

reálne presadenie, je ale podľa všetkého pomerne nízka; síce sa tu uplatňuje požiadavka 

etického prístupu k ľuďom (a zamestnancom) v USA, naráža tu ale na pravdepodobný 

dôsledok zvyšovania cien a nákladov amerických firiem, s čím sa veľká časť diskutérov nie je 

ochotná zmieriť. 

   Eventualitu legalizácie je možné označiť za jednu z najkontroverznejších, keďže už len 

spojenie „amnestia pre ilegálnych imigrantov“ celú túto iniciatívu stigmatizuje. Možnosť 

legalizácie sa naviac zdá vopred zablokovaná kvôli negatívnym minulým skúsenostiam so 

zákonom IRCA a argumentu oponentov, že legalizácia vyvolá ďalšiu ilegálnu imigráciu. 

Opatrenie legalizácie by bolo čistou reprezentáciou koncepcie liberálneho poslania štátu 

a zabezpečovania dobra príslušníkov ľudského druhu, a splnilo by požiadavky veľkej časti 
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účastníkov imigračnej debaty, ale pre ochrancov domáceho obyvateľstva a zástancov law-

and-order mentality je v zásade neprijateľnou možnosťou.  

   Vytváranie pracovných programov kvôli svojim možným dopadom je taktiež veľmi spornou 

možnosťou – síce sa zdá, že by malo potenciál flexibilne odpovedať na ekonomické potreby 

USA, vyvoláva však odpor opačne zameranej časti imigračnej debaty.  

   Pri snahe o zmenu politiky v imigračnej oblasti sa teda ukazuje nutnosť vytvárania 

kompromisov a koalícií stúpencov rozličných opatrení. Čisté koncepčné riešenia očividne nie 

sú aplikovateľné kvôli reálnemu stavu vecí a absencie jasne stanoveného cieľa imigračnej 

politiky. Súčasný prístup je tak odsúdený na lavírovanie medzi dvomi krajnými možnosťami 

a ich miernejšími verziami. 

   Vo výbere vhodných riešení sa tak pri snahe o vyhovenie čo najširšiemu spektru náhľadov 

ponúka zväčša jednak podporenie vynucovania práva na hraniciach i vnútri krajiny s reálnym 

dôrazom na vynucovanie sankcií zamestnávateľov vedome zamestnávajúcich ilegálnych 

imigrantov, vytvorenie cesty k legalizácii, širších možností legálnej imigrácie, a pracovného 

programu. Zásadnou prekážkou sú ale negatívne skúsenosti z minulosti, najmä so zákonom 

IRCA, a nedostatok viery, že podobné opatrenia majú potenciál priniesť pozitívne zmeny. 

Okrem toho je tu neústupnosť jednotlivých účastníkov debaty a v podstate i neochota 

diskutovať. Tým sa Spojené štáty pravdepodobne odsudzujú k zotrvávaniu v aktuálnych 

podmienkach. Cieľ, ktorý súčasné nastavenie dosahuje, je tak v súlade s pohľadom niektorých 

(najmä republikánskych) komentátorov situácie: neodmeňovanie porušovateľov imigračných 

zákonov. Napokon, zdá sa, že aktuálna situácia mnohým účastníkom debaty vyhovuje, 

a napriek rôznym problémom, ktoré z nej plynú, nemajú skutočný záujem na jej zmene. 

   Pri skúmaní v súčasnosti zaseknutej debaty o ilegálnej imigrácii v USA sa však dajú nájsť i 

iné návrhy na zmenu situácie, ktoré sa, na rozdiel od mnohých zvyčajne proponovaných 

riešení, snažia atakovať pôvod problému, a nie jeho dôsledky. 

   Ide napríklad o nápad riešiť otázku ilegálnej imigrácie zásadným rozšírením možností 

legálnej imigrácie, ktorý je v súlade s náhľadmi radikálnych zástancov voľného trhu, 

minimálneho štátu a kozmopolitanizmu; to však samozrejme naráža na reštriktívnejšie 

zameranú zložku imigračnej debaty.   

   Nápad odstrániť alebo aspoň zmenšiť „pracovný magnet“ Spojených štátov úplným 

upustením od existencie veľkého poľnohospodárstva taktiež stojí v opozícií k názorom 

mnohých amerických firiem, zamestnávateľov a i spotrebiteľov. 

   Ďalším nápadom je snaha zvonku zlepšiť situáciu v Mexiku s cieľom udržať jeho občanov 

mimo USA. Spojené štáty by v rámci tohto náhľadu mali zmeniť vnímanie dnešnej migračnej 
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situácie ako patologického javu, a pristupovať k nemu ako k logickému dôsledku susedstva 

dvoch krajín na odlišnej úrovni; reprezentáciou takejto zmeny by malo byť opustenie 

unilaterálnej reštriktívnej politiky, akceptovanie dynamiky reálneho stavu, a vyvíjanie snahy 

o ovplyvňovanie tokov imigrantov, nie ich zastavovanie, pretože to sa ukazuje ako prakticky 

nemožné. Taktiež sa tu uplatňuje argument, že mnohí ilegálni imigranti by v skutočnosti 

omnoho radšej ostali doma, takže by bolo dobré podporovať zmeny, ktoré by viedli 

k zlepšeniu situácie v Mexiku, čo by mali reflektovať aj obhajcovia imigrantov v USA 

a miesto legalizačných úsilí tlačiť skôr na úsilie o pomoc Mexiku. Avšak, opäť, bez 

koherentnej imigračnej filozofie zo strany USA je šanca na sústredené priklonenie sa k tomu 

či onomu prístupu nízka. 

   Šance súčasného prezidenta Baracka Obamu na presadenie zmeny imigračnej politiky sú 

pomerne mizivé, i kvôli tomu, že po nedávnych voľbách do Snemovne reprezentantov v nej 

získali prevahu republikáni, ktorí svoju neochotu podporovať komplexnú reformu avizovali 

už vopred, a predviedli ju i pri diskusii o zákone DREAM Act. Možnosť zmeny sa tak zrejme 

bude i do budúcna odvíjať od toho, zástupcovia akého názoru sa budú práve nachádzať 

v Kongrese, a nakoľko dokážu presadiť svoju víziu bez prijímania prílišného množstva 

kompromisov a následného „rozrieďovania“ pôvodných návrhov.  

   Na druhej strane, istú nádej poskytujú predpoklady OSN, podľa ktorých kvôli 

demografickým zmenám v Mexiku masívny prílev imigrantov do USA v horizonte 

niekoľkých dekád skončí, čím by sa množstvo problémov takpovediac vyriešilo samo.    

   Ukazuje sa teda, že problémami prístupu k ilegálnej imigrácii v USA a dôvodmi 

zotrvávania v slepej uličke je na teoretickej rovine absencia definície cieľa a koherentnej 

filozofie imigračnej politiky a súboj dvoch základných protichodných riešení, z ktorých každé 

má, i keď niekedy z rozdielnych dôvodov, svojich zástancov i odporcov. Tí sa v 

následnej debate k sebe navzájom nepribližujú, skôr naopak, utvrdzujú sa vo svojich 

vzájomne rozporných náhľadoch, ktoré často ani nie sú založené na faktoch, ako skôr na 

dojmoch a predpokladoch.  

   Do roviny praktických, konkrétnych návrhov sa daný stav premieta predkladaním množstva 

riešení, z ktorých ale väčšina sleduje cieľ odlišný od ostatných, a popudzuje zástancov 

opačných názorov. Konsenzus sa hľadá nadmieru ťažko a bez zmeny uvažovania a nastolenia 

vedúcich princípov imigračnej politiky i tak nemá potenciál prispieť k zásadnej zmene 

prístupu k súčasnej situácií. 
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Summary 

   The continuous flows of illegal immigrants to the USA seem to result from America’s 

immigration policy itself, which is not flexible enough. When trying to define the main 

problem of the current situation, we encounter a number of different views and interests, and 

that makes it nearly impossible to pinpoint the crucial difficulty resulting from illegal 

immigration. For some, it is the illegal presence of undocumented immigrants in the USA 

itself, for others it is their status as illegal immigrants. Some stress the negative impacts of 

illegals on Americans, or unsatisfactory conditions for harvesting their labor. The debate 

about suitable solution therefore starts in a number of different points and individual solutions 

are basically trying to tackle various different problems.  

   There is not much point in thinking about what the real impacts of illegal immigration are, 

as most of the immigration debate participants start in their own position, which they then 

support with suitable studies and arguments; as their opponents behave in the same way, 

chances for a constructive debate are slim.   

   Generally, there are two main concepts – one of them emphasizes the interests of Americans 

and the need for their protection, the other focuses on broader good of all humans, regardless 

of their status.  

   These views have been present in American immigration debate for decades; however, none 

of them prevails. The USA as such has not defined a coherent immigration policy and goal, 

neither does it have a clear sense of what to focus on with its immigration policy. Even when 

thinking about immigration as such, there are two camps: one is favoring immigration, the 

other sees it as being detrimental to American society.  

   Those two basic concepts do not intersect and this keeps the immigration debate in a 

deadlock. That goes also for the discussion about possible solutions.  

   Mass deportation can probably be dismissed a priori due to its negative ethical connotations 

and high costs. Attrition through enforcement also brings negative ethical implications, 

moreover, reaching its goal, self-deportation, is disputable. Besides, there are a number of 

differing views – while border hawks want to get rid of illegal immigrants, employers want to 

keep them in the USA. Border enforcement does not seem to have the desired effect and 

employer sanctions, never truly enforced, are very hard to push through.  

   Legalization is probably one of the most controversial solutions, which seems to be blocked 

due to negative past experiences (namely IRCA) and the presumption that it would lead to 

further illegal immigration; legalization therefore seems to be inacceptable to a number of 
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participants. Guestworker programs are highly controversial, too, as they tend to provoke 

cultural and economic protectionists. 

   Therefore, for a change in immigration politics, compromises and coalitions are needed. 

Pure conceptual solutions are inapplicable because of the real state of affairs and an absence 

of clear philosophy of immigration politics. As for particular solutions, border and interior 

enforcement, employer sanctions, legalization, broader legal immigration possibility and 

guestworker program seem to be the needed set. However, negative past experiences are a 

major obstacle, just like a lack of willingness to engage in a discussion, which seems to be 

cementing the USA in the current situation.   

   There also are other propositions, for example the idea of expansive legal immigration 

policy, turning off the job magnet in the USA through abolishment of large-scale food 

industry,  or facilitating improvement in Mexico, through acknowledging the asymmetry 

between Mexico and USA and adopting immigration policy to reality. However, all of these 

seem to be hard to push through, due to the absence of clear leading policy principles. 

   Barack Obama’s chances to introduce an immigration overhaul seem very slim, namely 

because of republican majority in the House of Representatives. The possibility of a change 

will, also in future, be dependent on who is in the Congress and how many propositions they 

can push through, without too many compromises. Some hope is offered by the UN, 

according to which massive flows of immigrants from Mexico to USA will soon stop. 

   In conclusion, the main problems of approach to illegal immigration in the USA are, on the 

theoretical level, an absence of a clear goal and coherent philosophy of immigration politics, 

and the fight between two main contradictory visions. Their supporters stay in their own 

respective positions and do not lead a constructive debate. As a result, there is a number of 

proposed solutions, most of which focus on goals different from other solutions. Consensus is 

apparently very hard to reach, and without changing the way America thinks about 

immigration and stating clearly what the leading principles of immigration policy are or 

should be, there seems to be no palpable potential to profoundly change the approach to the 

current situation. 
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