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ABSTRAKT

KURKIN, R. 2008. Charakteristiky plodnosti imigrantů ve vyspělých zemích. Praha 2008, s. 54.

Bakalářská práce (Bc.). Univerzita Karlova v Praze. Přírodovědecká fakulta. Katedra demografie a

geodemografie.

Bakalářská práce se zabývá reprodukčním chováním imigrantů ve vyspělých zemích. V úvodu

pokládá výzkumné otázky pátrající po vývoji a úrovni plodnosti imigrantů, vlivu země původu nebo vlivu

doby strávené v hostitelské zemi. Na základě studia literatury identifikuje hypotézy a faktory ovlivňující

charakteristiky plodnosti imigrantů. Dále se zaměřuje na studie a data z vyspělých zemí, která podávají

obraz o situaci v jednotlivých státech, stručně komentuje i dostupné údaje o Česku a integraci cizinců u

nás. Díky poznání reprodukčního chování imigrantů v kontextu hostitelských zemí diskutuje výzkumné

otázky položené v úvodu a snaží se vyvodit odpovědi. Cílem bakalářské práce je aplikace znalostí

z vyspělých zemí na situaci v Česku a odhadnutí dalšího pravděpodobného vývoje úrovně plodnosti

imigrantů u nás.

Klí čová slova: plodnost imigrantů, reprodukčních chování, imigrace, mezinárodní migrace, adaptace,

integrace

ABSTRACT

KURKIN, R. 2008. Parameters of immigrants‘ fertility in developed countries. Prague 2008, s. 54.

Bachelor work (Bc.). Charles University in Prague. Faculty of Science. Department of Demography

and Geodemography.

This work deals with reproductive behaviour of immigrants in developed countries. In introduction,

research questions searching for development and level of immigrants‘ fertility, influence of origin or

effect of time spent in host country, are asked. On the basis of study of literature, hypothesis and factors

which affect parameters of immigrants‘ fertility are identified. Furthermore, the work is aimed at studies

and data from developed countries which gives a picture of situation in particular states and then briefly

comments on available information about Czech and integration of foreigners in our country. Thanks to

recognition of immigrants‘ reproductive behaviour in context of host countries, research questions asked

in introduction are discussed and answers to them are tried to be found. The main objektive of this work

is to apply knowledge from developed countries to the situation in Czech and to estimate further probable

development of level of immigrants‘ fertility in our country.

Key words: immigrants‘ fertility, reproductive behaviour, immigration, international migration,

adaptation, assimilation
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Kapitola 1

Úvod

Imigrační komunity v rozvinutých zemích rostou jak ve starých imigračních zemích jako jsou

USA, Austrálie nebo Kanada, které byly vytvořeny imigrační populací, tak i v nových

imigračních zemích západní Evropy (národní státy). Zkušenosti s masovou imigrací a následnou

integrací (asimilací) stále rostoucího podílu imigrantů do majoritní společnosti provázejí mnohé

problémy, hlavně v nových imigračních zemích. Původně naplánovaná krátkodobá pracovní

migrace do západoevropských států přerostla po ropné krizi a uzavření migračních kanálů

v migraci dlouhodobou podpořenou rodinnou reunifikací. Tyto skutečnosti podpořily vytvoření

rozsáhlých imigračních komunit, jenž si bez potřebné integrace vytvořily vlastní rozvojový svět

uvnitř rozvinutého. Růst těchto komunit není podmíněn pouze migrací dalších rodinných

příslušníků, ale i jejich reprodukčním chováním v hostitelské zemi. Podmínkou jejich úspěšné

integrace je i změna reprodukčního chování, jenž by se mělo přibližovat reprodukčnímu chování

hostitelské populace.

Právě reprodukčním chováním imigrantů, respektive jejich charakteristikami plodnosti, se

budeme v práci zabývat. Cílem bakalářské práce je diskutovat níže položené výzkumné otázky,

které nám, jak předpokládáme, pomohou reprodukční chování imigrantů lépe pochopit. Předem

upozorňuji, že nejde o hypotézy, které bychom mohli ověřovat pomocí statistických metod,

protože srovnatelná data z různých prací je prakticky nemožné získat. Podkladem pro hledání

odpovědí na výzkumné otázky jsou teoretické materiály a studie z rozvinutých zemí, které

umožní charakterizovat plodnost imigrantů v jednotlivých rozvinutých zemích. Práce se také

zabývá ve vědeckých kruzích ustálenými hypotézami úrovně plodnosti imigrantů a jejich

ověřením v praxi. Dále rozebírá značně rozdílné možnosti (faktory), které mohou do jisté míry

způsobit změnu v reprodukčním chování imigranta nebo naopak bez ohledu na výměnu

prostředí po migraci žádnou změnu nezpůsobit.

V Česku zatím nebyl proveden detailní výzkum plodnosti imigrantů, vzhledem k nízkému

počtu živě narozených dětí cizinců, proto je zmapování situace ve vyspělejších zemích a hledání

odpovědí na výzkumné otázky nezbytné pro posouzení možného budoucího vývoje u nás, což je

dalším cílem mé práce.

Výběr tématu byl ovlivněný nejen aktuálností problematiky, ale i možností propojení

znalostí obou studovaných oborů autoru. Mezinárodní migrace přirozeně náleží do sociální

geografie, zatímco studium plodnosti je doménou demografie. Na podobné téma již byla na
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katedře demografie a geodemografie zpracovaná bakalářská práce od Pospíšilové (2005). Oproti

ní se má práce bude detailněji zabývat charakteristikami plodnosti imigrantů v obsáhlejším

počtu zemí, aby mohly být zodpovězeny podrobnější výzkumné otázky. Dále bude v práci

pokládán větší důraz na faktory ovlivňující charakteristiky plodnosti.

1.1 Výzkumné otázky

a) Je úroveň plodnosti imigrantů (z rozvojových vs. rozvinutých zemí) vyšší než úroveň

plodnosti domácích? A pokud ano, zvyšuje významně úroveň plodnosti populace žen

v zemi?

Vyšší úroveň plodnosti imigrantů v rozvinutých zemích je založena na předpokladu vyšší

úrovně plodnosti imigrantů hlavně z rozvojových zemí, kteří tvoří většinu imigrační populace.

Růst úrovně plodnosti některých rozvinutých zemích je někdy dáván do souvislosti s vysokou

hodnotou plodnosti imigrační populace, která celkovou úroveň plodnosti populace ovlivňuje.

b) Nachází se úroveň plodnosti imigrantů z rozvojových zemí mezi úrovní plodnosti populace

země původu a úrovní plodnosti populace hostitelské země ?

Imigrant je během svého života ovlivněn, jak socializací v zemi původu, tak případnou adaptací

v imigrační zemi, jeho úroveň plodnosti by se tedy měla nacházet mezi intenzitou plodnosti

země původu a hostitelské země.

c) Konverguje úroveň plodnosti imigrantů k plodnosti žen majoritní populace vývojově v čase

a podle příslušnosti ke generacím?

Imigranti by zřejmě měli svoji plodnost v čase přizpůsobovat plodnosti majoritní populace

vzhledem ke své postupné integraci. U imigrantů z rozvojových zemí by plodnost měla

konvergovat směrem k nižším hodnotám. Naopak imigrant z rozvinuté země, v níž je plodnost

ještě nižší než ve zkoumané zemi, bude konvergovat k vyšším hodnotám plodnosti domácí

populace.

d) Má na úroveň plodnost imigrantů vliv i úroveň plodnosti populace původní země, respektive

jejich kulturní původ?

Prostředí, ve kterém vyrůstáme, naše země původu, zřejmě bude mít na plodnost imigrantů

značný vliv. Míra vlivu závisí na schopnosti imigranta asimilovat se v nové společnosti a

částečně tak popřít svůj původ.

e) Snižuje se úroveň plodnosti imigrantů podle délky pobytu?

S přibývající délkou pobytu u první generace nově příchozích imigrantů roste jejich schopnost

začlenit se do společnosti a přizpůsobit i své reprodukční chování blíže ke klasickým normám

v hostitelské zemi. Stejně tak náležitost k další imigrační generaci, která se už nenarodila v zemi

původu rodičů, znamená větší sepětí s vrstevníky a přejímání jejich kultury, norem a hodnot

typických pro imigrační zemi. Samozřejmě kultura původní země reprezentována komunitou a

příbuznými zůstává do určité míry zachována.

f) Jaké z hypotéz plodnosti imigrantů mají největší zastání ve vědecké obci?

Pomocí studií z různých rozvinutých států se pokusím zjistit jaké z níže rozebraných hypotéz

plodnosti imigrantů mají největší validitu v praxi při vysvětlení tohoto procesu.
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Kapitola 2

Zdroje dat a metodologie

Statistika mezinárodní migrace a data potřebná pro zjišťování charakteristik plodnosti imigrantů

bývají často velmi špatné kvality,  jsou nepřesná, nesrovnatelná a postrádají detail. Klasické

imigrační země mají vzhledem ke své dlouhodobější zkušenosti lepší monitorovací systémy a

tím pádem spolehlivější data, nicméně i u nich je například statistika imigrace přesnější než

statistika emigrace, díky většímu detailu kontrol osob vstupujících na území než osob

emigrujících nebo re-emigrujících, které většinou nemají nebo neplní povinnosti jako odhlášení.

Tyto skutečnosti vedou k nadhodnocování počtu imigrantů, kteří mohou býti započítání

v imigračních statistikách i vícekrát.

Různé země poskytují rozdílná data v závislosti na tom, jak definují imigrační populaci.

Některé státy si vystačí pouze s cizinci, kteří po naturalizaci statisticky splynou s původní

populací (např. Česko), jiné vytvářejí kategorii v „cizině narozený“ (např. Anglie). Ještě větší

problém bývá se zjišťováním populace odlišného etnického původu, jenž v sobě zahrnuje i

imigranty dalších generací. Srovnatelnost pokulhává nejen mezi zeměmi, ale i mezi jejich

rozmanitými státními institucemi, které jsou sběrem dat pověřeny, jako jsou statistické úřady

nebo ministerstva.

Pro dohledání údajů umožňujících analyzovat plodnost imigrantů můžeme využít výstupů

z evidence narozených zveřejňovaných často statistickými úřady jednotlivých zemí v rozdílných

úrovních detailu. Údaje z evidence ale nebývají příliš podrobné, například otázka na zemi

narození nebo etnický původu velmi často absentuje. Výpočet plodnosti z těchto zdrojů je tak

jednoduchý pro domácí populaci, ale nevhodný pro imigranty.

Otázky ve sčítání lidu bývají z důvodu obavy ze zneužití osobních údajů redukovány na

nezbytné minimum, což se týká i otázek na reprodukční historii, z nichž bychom mohli

vypočítat ukazatele plodnosti. Pro výpočet úhrnné plodnosti imigrantů z dat sčítání se využívá

poměrně drahá a komplikovaná, ale často využívaná, „own–children“ metoda. Díky přiřazení

dětí k ženám v domácnosti na základě věku, pohlaví a vztahu k hlavně domácnosti můžeme na

základě znalosti data narození dítěte a ženy spočítat úhrnnou plodnost (Coleman a Smith, 2005).

Například dítě ve věku dvou let je přiřazeno k ženě v domácnosti, jejíž věk při narození dítěte se

spočítá odečtením současného věku od věku dítěte. Počet živě narozených dětí podle věku

matky při porodu v roce, za který chceme zjistit úhrnnou plodnost, vydělíme počtem imigrantek

v reprodukčním období podle věku. Tím jsme spočítali specifické míry plodnosti podle věku, po
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jejichž sečtení získáme úroveň úhrnné plodnosti. Pokud položíme ve sčítání otázku na etnický

původ, můžeme potom počítat úhrnnou plodnost i podle jednotlivých etnických skupin.

Předpoklad „own–children“ metody, že děti v domácnosti jsou všechny, co se imigrantce

narodily, ale nemusí být pravdivý. Dítě totiž nemusí žít se svou matkou, matka mohla například

nechat dítě v zemi původu nebo si s sebou do nové země vzít dítě, které není její vlastní.

Samozřejmě ani s možností úmrtí dítěte tato metoda nepočítá. Dalším problémem je naše

(ne)schopnost přiřadit dítě k ženě, jež je jeho matkou v případě domácnosti s více ženami. Při

přiřazovaní dětí k matkám se postupuje logicky, takže desetileté dítě není přiřazeno

k dvacetileté nebo šedesátileté ženě, přesto se nepřesnostem vyhnout nelze.

Jako náhrada za sčítání lidu se v některých zemích (např. Nizozemsko) používají populační

registry, jenž nám umožňují detailní analýzu plodnosti, i podle generací. Místo nákladné „own–

children“ metody se v posledních letech využívají spíše výběrová šetření, která mohou ale

nemusí být součástí censu. Otázky vybrané přesně pro naše potřeby potom také dovolují

podrobnou analýzu plodnosti, která může zahrnovat například i zjištění konečné plodnosti.
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Kapitola 3

Hypotézy úrovn ě plodnosti imigrant ů

Hypotézy byly zpracovány převážně podle článku od Hilla Kula (2003). Autor je podložil

množstvím výzkumů z rozvinutých i rozvojových zemí. I když zkoumají hlavně vnitřní migraci

z venkova do měst, s úspěchem je můžeme použít i pro mezinárodní migraci. Studie, které tvoří

oporu jednotlivých hypotéz, jsou metodologicky poměrně odlišné a územně heterogenní, což

může vysvětlovat mnohé rozdíly mezi hypotézami. Jednotlivé hypotézy nemusí být nutně

v rozporu, například adaptační hypotéza a hypotéza narušení se mohou vzájemně doplňovat,

protože se zabývají odlišnými časovými úseky po migraci. Ve starších studiích měla největší

oporu socializační hypotéza, novější výzkumy dávají za pravdu spíše hypotéze adaptace.

3.1 Socializa ční hypotéza

Podle této hypotézy je plodnost imigrantů zásadně ovlivněna prostředím, ve kterém se narodili a

vyrostli a které zásadně ovlivnilo jejich normy a hodnoty. Jejich úroveň plodnosti je proto stejná

jako úroveň plodnosti populace v zemi původu. Ke konvergenci s hostitelskou populací dochází

až v dalších generacích. Důkazy byly například podány v následujících pracích prováděných na

území USA. Goldberg (1959 a 1960 podle Kula, 2003) ve svých dvou studiích dokázal vliv

prostředí, ve kterém vyrůstáme na celkovou plodnost, a to díky vyšší plodnosti populace

pocházející z vesnického prostředí a následně migrujících do měst ve srovnání s městskou

původní populací. Freedman a Slesinger (1961 podle Kula, 2003) také potvrdili tuto hypotézu

studiem americké populace, jejíž rozdíl v plodnosti nebyl primárně spojen diferencí ve vzdělání

nebo příjmu, ale odlišností rurálního a urbánního původu obyvatel. Vyšší plodnost rurálního

obyvatelstva zjistili i McGirr a Hirschman (1979 podle Kula, 2003), ačkoliv socioekonomické

rozdíly mezi imigrantem z venkova a ve městě dlouhodobě žijící osobou se snížily.

V novějších studiích už ovšem socializační hypotéza nemá takovou oporu. Nicméně i zde

nalezneme výjimky, které kombinují socializační hypotézu s možností asimilace, aniž by došlo

k rozporu. Například Stephen a Bean (1992 podle Kula, 2003) tvrdí, že reprodukční chování

Mexičanů z první generace v USA je podobné jako v Mexiku, nikoliv však v dalších

generacích. Podle Kahna (1994 podle Kula, 2003) dokonce nedochází k změnám v intenzitě

plodnosti ve většině imigračních skupin v USA.
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3.2 Adapta ční/integra ční hypotéza

Vycházejíce z předpokladu, že reprodukční chování matky se může s migračním procesem

změnit, tvrdí adaptační hypotéza (v anglické literatuře i assimilation hypothesis, v češtině je

lepší využit pojmu integrační hypotéza), narozdíl od socializační, že i v charakteristikách

plodnosti u imigrantky první generace může dojít k vážným změnám a tato pak ovlivněna

novým sociokulturním a ekonomickým prostředím bude postupně konvergovat k úrovni

plodnosti domácího obyvatelstva. Míru adaptace ovlivňuje věk, ve kterém žena migruje a počet

let v reprodukčním věku strávených v imigrační zemi. Pokud imigrantka vstoupí do země

v nižším věku a prožije více let reprodukčního období v hostitelské zemi, tak její adaptace

k úrovni plodnosti domácí populace bude výraznější, jak vidíme na obrázku 1 (Mayer a

Riphahn, 1999).

                  Obr. 1 – Konečná plodnost imigrantek a domácí populace podle
                  adaptační/integrační hypotézy a podle počtu reprodukčních let strávených
                  v Německu a věku při imigraci

                    Zdroj: Mayer, Riphahn, 1999

Genereux (2007) identifikuje dva hlavní faktory, které ovlivňují reprodukční chování

v cílové zemi: prostředky a kulturní normy. Ceny jídla, bytová omezení nebo nutnost žen

pracovat jsou prostředky, které okamžitě ovlivňují reprodukční chování ženy. Interakce

s přáteli, spolužáky, kolegy a dalšími osobami v novém prostředí upravuje naše kulturní normy

a mění smysl rodičovství či hodnotu dětí, narozdíl od prostředků v delším časovém horizontu

(Kulu 2005).

Z dřívější literatury nachází tato hypotéza oporu v práci Myerse a Morrise (1966 podle

Kula, 2003), kteří zkoumali interní migraci v Portoriku a došli k na svou dobu překvapivým

závěrům. Migranti z rurálních oblastí měli totiž stejnou intenzitu plodnosti jako původní

městské obyvatelstvo. K podobným závěrům došel i Goldstein (1973 podle Kula, 2003)

v Thajsku a Hiday (1978 podle Kula, 2003) na Filipínách. V poslední době bývá adaptační

hypotéza podporována mnoha autory za použití sofistikovanějších metod. Například Farber a

Lee (1984 podle Kula, 2003) se pokusili v Koreji vyřadit možnost zkreslení selektivností

migračního procesu srovnání plodností těch, co již migrovali s lidmi, co ještě nemigrovali, ale

v budoucnosti budou. Skupiny vykazovaly odlišné hodnoty a podpořily tak hypotézu. Lee a Pol
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(1993 podle Kula, 2003) prokázali významnou adaptaci v Mexiku, ale nikoliv v Kamerunu,

který je ovšem specifickým vyšší plodností ve městech díky lepším zdravotnickým službám.

Brockeroff a Yang (1994 podle Kula, 2003) se zabývali interní migrací v šesti afrických státech.

Nižší plodnost imigrantů v městských oblastech může být vysvětlena zvýšením životní úrovně a

častějším používáním moderních antikoncepčních metod. Tato práce, stejně jako výzkum

Hervitze (1985 podle Kula, 2003) v Brazílii, také podporuje adaptační hypotézu.

3.3 Hypotéza selekce

Ke konvergující plodnosti nedochází podle hypotézy selekce díky změně reprodukčního

chování, které je vystaveno novému prostředí, jak argumentuje adaptační hypotéza, ale díky

přirozené selektivnosti migračního procesu, kdy migrují spíše lidé vzdělanější s vyššími příjmy

z městských oblastí a dalšími socioekonomickými charakteristikami odpovídajícími jejich

statusu. Jejich reprodukční chování se tak již před započetím migrace podobá chování populace

imigrační země. Macisco aj. (1970 podle Kula, 2003) porovnali v Portoriku plodnost obyvatel

rurálních oblastí s plodností migrantů a původních obyvatel hlavního města – San Juanu.

Plodnost nově přistěhovalých  i původních obyvatel San Juanu byla významně nižší, než

plodnost venkovské populace, dokonce i plodnost migrantů v San Juanu byla nižší než plodnost

původních obyvatel, což potvrzuje hypotézu selekce. Hendershot (1971 podle Kula, 2003)

upozorňuje, že v rané fázi migračních proudů do Manily na Filipínách, byla plodnost díky vyšší

selektivitě nižší, postupem času už nebylo tak těžké migrovat, selektivnost ustoupila  a plodnost

se zvýšila. Se zajímavými závěry přišel ve Francii Courgeau (1989 podle Kula, 2003) při studii

plodnosti toku jak z venkova do měst tak i z měst na venkov. Zatímco migrace z venkova do

města je jasně selektivní, protože imigranti mají podobné socioekonomické charakteristiky jako

jejich městští spoluobčané, migranti z města na venkov se spíše adaptují, jejich charakteristiky

jsou původně stejné jako u městského obyvatelstva.

3.4 Hypotéza narušení

Migrační proces podle hypotézy narušení způsobí dočasné snížení plodnosti okamžitě po

migraci díky faktorům, které naruší možnost mít dítě. Mezi ně patří například odloučení od

partnera, psychický stres a fyzická námaha, vyšší ekonomická zátěž či doba potřebná

k aklimatizaci v nové společnosti. Tři možné varianty vlivu narušení na úroveň konečné

plodnosti imigranty znázorňuje obrázek 2 (Mayer a Riphahn, 1999). Varianta A zobrazuje

možnost, ve které žena v průběhu let dožene ztráty způsobené efektem narušení a její konečná

plodnost zůstane neovlivněna. Varianta B předpokládá snížení konečné plodnosti bez ohledu na

počet reprodukčních let strávených v imigrační zemi. Poslední varianta C ukazuje snížení

konečné plodnosti v závislosti na věku při imigraci, přičemž k největší ztrátě dochází při

migraci během vrcholných reprodukčních let.

Goldstein (1973 podle Kula, 2003) zjistil v Thajsku nižší plodnost nedávných imigrantů

žijících v nové zemi méně než pět let v porovnání s ostatními imigranty či domácí populací.

Podporu hypotézy nalezneme i v pracích Hervitze (1985 podle Kula, 2003) z Brazílie a
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Brockerhoffa (1995 podle Kula, 2003) v afrických zemích. Naopak Singley a Landale (1998

podle Kula, 2003) nepodpořili tuto hypotézu na základě studie svobodných Portoričanek

v USA, které počínaly děti a vytvářely manželská spojení krátce po migraci se stejnou

intenzitou jako jejich spoluobčanky doma. Zdá se, že pro Portoričanku představuje migrace

krok k procesu vzniku rodiny. Andersson (2001 podle Kula, 2003) dokonce považuje migraci

spíše za spouštěcí než za narušovací proces. Na území bývalé SRN a v Nizozemsku nemá podle

Muldera a Wagnera (2001 podle Kula, 2003) hypotéza také oporu, protože k početí dětí dochází

častěji krátce po migračním pohybu.

    Obr. 2 – Konečná plodnost imigrantek podle hypotézy narušení a podle
    počtu reprodukčních let strávených v Německu a věku při imigraci

   pozn.  perfect catch-up – konečnou plodnost migrace neovlivní, constant disruption
     effect – úroveň konečné plodnosti se díky migraci sníží, age-specific disruption efect –
     úroveň konečné plodnosti se díky migraci sníží v závislosti na počtu reprodukčních let v
     Německu

                    Zdroj: Mayer, Riphahn ,1999

3.5 Ekonomická hypotéza

Mayer a Riphahn (1999) zdůrazňují nutnost používat i ekonomické argumenty k vysvětlení

reprodukčního chování imigrantů. Plodnost můžeme modelovat jako funkci ceny a příjmu, když

za cenu považujeme potencionální plat matky (respektive lidský kapitál), požadavky na dětskou

péči a cenu regulace antikoncepce, a za příjmem manželův výdělek (Becker 1981 podle Mayer a

Riphahn, 1999). Rostoucí cena snižuje poptávku po dětech, proto můžeme vysvětlit změnu

úrovně plodnosti imigrantky po migraci rozdílem mezi potencionálním platem v původní a

hostitelské zemi. Vliv příjmu manžela je nejednoznačný. Rostoucí výdělek může investovat do

dětské kvantity nebo kvality, přičemž tato rozhodnutí značně ovlivňují „kvalitu“ dalších

generací.
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Kapitola 4

Faktory ovliv ňující plodnost imigrant ů

Anne Genereux (2007) vytvořila rámec, ve kterém se pohybují faktory, jenž mají vliv na

plodnost i na migraci. V její práci byly identifikovány následující čtyři faktory:

4.1 Individuální charakteristiky

Podle hypotézy selekce ovlivňují specifické vlastnosti migrantů jejich plodnost. I Pessar a

Mahler (2003 podle Genereux, 2007) pokládají důraz na charakteristiky jako jsou sociální třída,

vzdělání, etnicita, národnost, příjem, zaměstnanost, místo pobytu, rodinný stav nebo gender,

které zařazují do konceptu sociálního umístění (social location). Podle tohoto konceptu

ovlivňují individuální charakteristiky žen jejich vnímání světa a vytváří soubory hodnot, jenž se

následně podílí na rozhodnutí o migraci či těhotenství. Vyšší vzdělání, příjem a zaměstnanost

ovlivňují roli ženy v rámci páru a dávají jí větší rozhodovací pravomoc v jejím reprodukčním

chování. S rostoucím věkem, ve kterém dochází k migraci, se snižuje pravděpodobnost sblížení

reprodukčního chování imigrantů k chování majoritní populace, klesá totiž potřebný čas k re-

socializaci. Příslušníci druhé a dalších generací imigračních komunit již mají reprodukční

chování bližší majoritní populaci, protože v tomto prostředí vyrostli.

4.2 Země původu

K pochopení dopadu migrace na úroveň plodnosti má podle Genereux (2007) zásadní význam

odlišnost zemí odkud migrant pochází. Na lokální úrovni jsou vytvářeny sociální normy, které

ovlivňují pojetí místa ženy ve společnosti a v mateřství. Očekávání ve vztahu k migraci a

těhotenství jsou značně ovlivněna genderovými rozdíly, jenž jsou v různých státech odlišné.

Rozdílná je také míra vlivu rodiny a příbuzenstva. V případě nezávislosti migrantky na rodině je

migrace a její vliv na reprodukční chování individuální starostí ženy. Někteří autoři ovšem tvrdí

(např. Bongaarts a Watkins 1996 podle Genereux, 2007), že jednotlivci netvoří rozhodnutí o

těhotenství v izolaci. Ve vytváření migračních a reprodukčních strategií tak má významnou roli

rodina či příbuzenské sítě. Ačkoliv dochází v USA k pozitivní selekci a imigranti se poměrně

snadno adaptují, nalezl Kahn (1988 podle Genereux, 2007) vliv plodnosti země původu na

plodnost v nové zemi. Tím vlastně podpořil socializační hypotézu i hypotézu selekce. Na
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národní úrovni ovlivňuje rozhodnutí o migraci a těhotenství stav ekonomiky, kvalita života a s

tím související zaměstnanost, dostupnost a úroveň zdravotní péče (hlavně mateřské), úmrtnost či

vzdělanost. Nejpřímější dopad mají zřejmě programy plánovaného rodičovství, vládní politika

(propopulační vs. antipopulační), média nebo aktivita neziskových organizací směřující

k osvětě.

4.3 Migrační systém

Historicky rozdílné vazby mezi státy podmiňují výběr cíle migrantů. Například bývalé kolonie

tak mají blíže svým kolonizátorům politicky a, což je pro migraci podstatné, kulturně a

jazykově. Již vytvořené komunity v imigračních zemích vytvářejí lepší podmínky a snižují cenu

migrace. S rostoucí velikostí komunity ovšem roste riziko uzavření se majoritní společnosti a

vytvoření rasové segregace, což pro nově příchozí znamená riziko sociální exkluze. Plodnost

imigrantky v takové společnosti bude odpovídat normám populace země původu, protože

nedojde k adaptaci s reprodukčním chováním, jenž je považováno za klasické v hostitelské

zemi. Naopak při adaptaci/asimilaci se bude intenzita plodnosti přibližovat hostitelské populaci

a při reemigraci může ovlivnit i reprodukční chování populace domácí země. Migranti ze zemí,

jenž nemají oporu v historicky vytvořeném migračním systému, sice nemají podporu široké

komunity a náklady/rizika takového pohybu budou vysoká, nicméně šance osamostatnit se a

úspěšně se integrovat do společnosti bude vyšší. Migranti z rozvojových zemí jsou značně

závislí na poptávce po pracovní síle ze strany rozvinutých států, přičemž roste i závislost

chudých zemí na cizím příjmu ve formě remitancí od úspěšných emigrantů v zahraničí. Tato

závislost může měnit i genderové normy. Například na Filipínách se změnila genderová

(ne)rovnováha, když poptávka po pracovní síle ve službách a následná feminizace migrace

znamenala předat tíhu nutnosti výdělku pro rodinu na ženu, která se lépe prosadila ve službách

v zahraničí (Parrenas 2005 podle Genereux, 2007).

4.4 Hostitelská zem ě

Interakce imigranta s novým prostředím je podstatným faktorem determinujícím intenzitu jeho

plodnosti na mikro úrovni. Například kontakt matky s institucemi v souvislosti s početím a

následnou starostí o dítě ji umožní lépe se adaptovat na nové sociální prostředí. Nejde jenom o

samotný fakt interakce, ale i o důvod proč k němu dochází, tedy příčinu migrace. Samotný

proces migrace může způsobit podle hypotézy narušení krátkodobý propad hladiny plodnosti,

například při rodinné reunifikaci a její dlouhé čekací době. Rozdílné imigrační politiky

z pohledu jejich restriktivity také ovlivňují možnost migrovat. Restriktivnější můžou způsobit

větší selektivnost, která ve výsledku znamená nižší hodnoty plodnosti imigrantek, protože takto

vybrané ženy budou „vyspělejší“ v západním slova smyslu a vhodné pro pracovní trh. Naopak

otevřená imigrační politika může způsobit častější migraci kvůli slučování, vytváření rodin či

snadnějšímu azylovému řízení a ve výsledku přivede pravděpodobně lidi se značně odlišnými

normami od majoritní populace. Pokud nedojde k asimilaci těchto osob, mohou vytvořit ghetta
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segregovaných komunit, jenž budou působit na ženu podobně, jako by se nacházela v domácím

kulturním prostředí.

Již bylo výše zmíněno, že míra integrace do majoritní společnosti ovlivní hodnotu plodnosti.

Na tu má vliv i případná změna pravidel v genderu mezi partnery po migraci. Například

Mexičani v USA oddalují reunifikaci, často neposílají remitance a zvyšují tak svůj vliv na

partnerku. Žena ovšem může využít mužovu síť, najde si práci a vzhledem k méně

diskriminačnímu prostředí v USA se ji nechce vrátit zpět více než muži (Hondagneu-Sotelu

1994 podle Genereux, 2007). Podle Cartera (2000 podle Genereux, 2007) i Lindstroma (2002

podle Genereux, 2007) migrace, ať už dočasná, nebo trvalá snižuje intenzitu plodnosti.
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Kapitola 5

Charakteristiky plodnosti imigrant ů ve vysp ělých zemích

Pro zjišťování charakteristik plodnosti imigrantů byly využity studie zpracované v jednotlivých

zemích doplněné o další údaje například ze statistických úřadů. Pouze v případě Anglie a

Nizozemska nebyl k dispozici potřebný výzkum, přesto byly země zpracovány alespoň z dat

statistických úřadů, protože jsou považovány za velmi podstatné. Výběr zemí závisel na

potřebné datové základně, kterou mohou poskytnout pouze některé rozvinuté země. Vzhledem

k rozdílnosti jednotlivých studií, které se samozřejmě liší v závislosti na dostupnosti

statistických dat  a v zaměření se na prostředí ve vlastní zemi, z čehož vyplývá odlišná metodika

zpracování údajů charakterizující plodnost, nejsou země zpracované ve stejné úrovni detailu.

Snahou bylo získat, co nejkomplexnější obrázek o charakteristikách plodnosti imigrantů

v jednotlivých zemích, aby z nich bylo možno lépe poukázat i na faktory a zdůvodnění úrovně

plodnosti imigrantů, proto bylo využito, co největšího počtu studií v zemích, kde to bylo možné.

Z Evropských států je tak nejpodrobněji zpracována Francie a ze zámořských USA.

pozn. Pokud není uvedeno jinak považujeme za imigranta osobu narozenou v cizině, která žije

na území hostitelské země.

5.1 Francie

Studie Toulemona (2004) se opírá o data z výzkumu Study of Family History (1999), jenž byl

proveden spolu se sčítáním lidu ve Francii roku 1999. Materiály z jednoprocentního vzorku

populace obsahovaly komplexní informace potřebné k zjištění úrovně plodnosti imigrantů, jako

jsou datum narození dítěte, občanství po narození, místo narození nebo datum vstupu do

metropolitní Francie (pevninská Francie a Korsika). Vzhledem k potřebě dostatečného počtu

narozených dětí se výpočty prováděly za několikaleté období 1991–1998. Podrobné informace

tohoto druhu jsou potřeba, protože ze statistiky přirozené měny se dá ve Francii zjistit pouze

občanství rodičů a následně z něho podíl dětí narozených cizincům. V letech 1991–1998 se

narodilo 10,3 % dětí matce cizince a 11,4 otci bez francouzského občanství, přičemž census

z roku 1999 zaznamenal celkem 5,6 % cizinců mezi francouzskou populací.
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Pro zjištění dopadu imigrace na francouzskou populace není statistické zjišťování pouze o

cizincích dostačující hlavně z důvodu „mizení“ cizinců ze statistik poté, co obdrží francouzské

státní občanství. Proto byly definovány nové kategorie – „immigrant“ (dále česky imigrant) a

„immigré“. Za imigranta je považována osoba narozená v zahraničí a usazená ve Francii, která

může mít francouzské občanství. Pod termín „immigré“ spadají lidé narození v cizině, kteří

nemají francouzské občanství od narození a žijí aspoň 1 rok ve Francii.

Podle tabulky 1 má stále více než 3/4 dětí narozených ve Francií rodiče francouzského

původu. 8,6 % připadá na děti rodičů imigrantů. Smíšené páry přivedou na svět 8,5 % dětí,

z toho 4,3 % matka imigrantka s otcem Francouzem a 4,2 % matka Francouzska s otcem

imigrantem. Nenalézáme tedy výraznou převahu jednoho pohlaví nad druhým ve vstupu do

rodičovství podle původu. Celkově má zhruba jedno ze šesti narozených dětí (17,1 %) aspoň

jednoho z rodičů imigranta. Podle Study of Family History (1999), která umožnila zjistit podíl

imigrantů na populaci, žije na území Francie pouze 7,4 % imigrantů a 8,5 % žen

v reproduktivním věku jsou imigrantky. Dále se Toulemon ptá, zda je úroveň plodnosti

imigrantů ve Francii skutečně vyšší než je u majoritní populace?

             Tab. 1 – Narození ve Francii podle původu otce a matky (%), 1991–1998

Matka
Otec narozena ve

Francii
imigrant ostatní * všechny matky

narozen ve Francii 76,6   3,8 2,6  83,0
imigrant   3,8   8,6 0,4  12,8
ostatní *   2,8   0,5 0,9     4,1
všichni otcové 83,3 12,9 3,9 100,0

               * Francouzi narozeni v zahraničí nebo ve Francouzském zámořském departmentu a teritoriu

                Zdroj: Toulemon, 2004

Podle konvenčního způsobu výpočtu úhrnné plodnosti skutečně nacházíme podstatný rozdíl.

Za období 1991–1998 dosahovala úroveň úhrnné plodnosti hodnoty 1,72, přičemž u žen

narozených ve Francii pouze 1,65 a u imigrantek 2,5, imigrantky tedy zvyšují francouzskou

plodnost pouze o 0,07. Takto vypočítaná úhrnná plodnost ovšem neberu v úvahu skutečnost, že

je ovlivněna migrací, respektive věkem, ve kterém k migraci dochází, a tím pádem specifickým

průběhem křivky měr plodnosti imigrantů, kdy před migrací je míra plodnosti nižší a po migraci

se zvyšuje. Imigrantům tak bývá podle konvenční způsobu výpočtu úhrnné plodnosti

přisuzována vysoká plodnost, ke které dochází po migračním procesu celoživotně, proto

dochází k nadhodnocení jejich úrovně plodnosti.

Na obrázku 3 vidíme, jak odlišné jsou specifické miry plodnosti u imigrantů na rozdíl od

domácí populace. Pokud dojde ke vstupu do Francie v nižším věku (0-12), tak je profil křivky

velice podobný profilu křivky u domácí populace (úroveň úhrnné plodnosti je vyšší pouze o

0,4), nicméně s rostoucím věkem při vstupu je specifičtější. Například při příjezdu mezi 25tým a

30tým rokem života je jejich úroveň plodnosti dokonce nižší než u domácí populace, protože

migrace přitahuje ženy s méně závislými dětmi. Vzápětí dojde ovšem k velkému nárůstu

souvisejícím v mnoha případech se vstupem do vztahu. Následně přichází  propad a přiblížení

se francouzské populaci, přičemž toto přiblížené je nejvýraznější u imigrantek se vstupem do
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Francie v nižším věku. Tento vývoj tak vyvrací hypotézu narušení a dává za pravdu adaptační

hypotéze.

Obr. 3 – Specifické míry plodnosti imigrantek podle věku vstupu do Francie, 1991–1998

       Zdroj: Toulemon, 2004

 Díky průběhu křivky specifické plodnosti u imigrantů navrhuje Toulemon nový způsob

výpočtu úrovně úhrnné plodnosti, který kombinuje kohortní a transverzální přístup, přičemž

nebere v potaz věk ženy při porodu, ale její délku pobytu a věk při vstupu do Francie. Nejprve

se zjistí počet dětí, které žena už porodila před vstupem a poté se vypočítají míry plodnosti

podle délky pobytu. Po sečtení tak zjistíme celou reprodukční historii ženy. Následně sečteme

průměrný počet dětí narozených imigrantce před vstupem a po vstupu pro každý věk příjezdu

do Francie. Výsledná čísla byla vážena rozložením příjezdu imigrantek v letech 1991–1998

podle věku při vstupu. Takto vypočítaná úhrnná plodnost imigrantek dosahovala hodnoty 2,16,

zatímco u žen narozených ve Francii činila 1,7. Imigrantky zvyšovali úroveň úhrnné plodnosti o

nepatrných 0,04, celková francouzská úhrnná plodnost měla tedy hodnotu 1,74. Díky novému

způsobu výpočtu se původní rozdíl v úrovni úhrnné plodnosti mezi ženami narozenými Francii

a imigrantkami snížil z 0,85 na 0,46. Tato hodnota je složena z nižší úhrnné plodnosti před

příjezdem (o 0,09) a vyšší po příjezdu (o 0,55). Z výše uvedeného je tedy patrné, že imigrantky

zvyšují hodnotu plodnosti Francie pouze nepatrně, a že na jejich vyšší plodnost má zásadní vliv

věk při vstupu do země. Po zvolení vhodnějšího způsobu výpočtu úrovně úhrnné plodnosti byl

získán transparentnější obrázek jejich reprodukčního chování.

Dále Toulemon (2004) spočítal úhrnnou plodnost imigrantů zohledňující věk při vstupu do

Francie (nový způsob výpočtu úrovně úhrnné plodnosti) podle země jejich původu. Z obrázku 4

je patrný rozdíl mezi imigranty z rozvinutých a rozvojových zemí. Zatímco úroveň upravené

(podle věku při vstupu) úhrnné plodnosti z vyspělé Evropy se pohybuje mezi 1,52 – 1,96, jejich

kolegové z rozvojových zemí Afriky a Turecka dosahují mnohem vyšší hodnot. Nízkých hodnot

dosahují skupiny imigrantů z ostatních asijských zemí a z Ameriky či Oceánie. Vzhledem

k vysoké heterogenitě států v těchto skupinách z pohledu vyspělosti nemůžeme vytvářet žádné
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obecné závěry. Pokud porovnáme úhrnnou plodnost imigrantů ve Francii s klasicky

vypočítanou úhrnnou plodnosti v zemi původu, dojdeme k závěru, že s výjimkou Portugalska,

Turecka a Tuniska se úroveň úhrnné plodnosti imigrantů ve Francii nachází mezi úrovní domácí

francouzské populace a populace země původu. Hodnota plodnosti imigrantů z evropských

zemí je tak vyšší než nízké hodnoty v zemi původu a naopak úroveň plodnosti imigrantů

z rozvojových zemí je nižší než vysoké hodnoty v zemi původu (s výjimkou Turecka a

Tuniska), obecně tedy dochází ke konvergenci k francouzské úrovni.

      Obr. 4  – Úhrnná plodnost imigrantů ve Francii a domácí populace v zemi původu,  1991 – 1998

          Zdroj: Toulemon, 2004

Statistiky z Institut National de la Statistique et des Études Économiques (dále INSEE;

Legros, 2003) nám umožňují podívat se na vývoj úhrnné plodnosti cizinců. Nejedná se tedy o

Toulemonem sledované imigranty, ale o kategorii osob, která ještě nezískala francouzské

občanství. Úroveň jejich úhrnné plodnosti je zhruba o tři desetiny vyšší než u imigrantů, protože

někteří imigranti už získali občanství, měli tedy čas se integrovat do francouzské společnosti a

upravit své reprodukční chování. Z tabulky 2 je jasně patrný trend snižování intenzity plodnosti

ve všech skupinách. Nejvýraznější je u Turků (z 5,13 na 3,35) a cizinců z Maghrebu (z 4,63 na

3,25), kteří klesali z nejvyšších hodnot. I přes výrazný pokles dosahují nejvyšší úrovně úhrnné

plodnosti cizinci ze Subsaharské Afriky (4,07).

Data z Study of Family History (1999) využívá také Tribalat (2004), který se ve svém

článku pokouší blíže analyzovat rozložení populace cizího původu (tedy imigranty a osoby

narozené ve Francii z alespoň jedním rodičem nebo prarodičem imigrantem) podle věku či země
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narození. I když se pokoušíme zjišťovat hlavně intenzitu plodnosti imigrantů, je na tomto místě

vhodné zmínit také potomky imigrantů (první a druhou generaci), která má na populaci Francie

významný podíl. Jejich úroveň plodnosti, ale nacházíme ve statistikách INSEE neoddělitelně od

celkové populace.

  Tab. 2 – Úhrnná plodnost cizinců žijících ve Francii

Úhrnná plodnost
Země původu matky

1981-1982 1989-1990 1998-1999

Celkem 1,92 1,78 1,79
Francie 1,84 1,71 1,72
Cizinci 3,14 2,81 2,80

EU 1,92 1,67 1,65
Španělsko 1,73 1,48 1,41
Itálie 1,65 1,43 1,47
Portugalsko 2,19 1,86 2,04
Ostatní EU 1,46 1,41 1,43
Maghreb 4,63 3,42 3,25
Alžírsko 4,22 3,22 3,19
Maroko 5,14 3,51 3,32
Tunisko 5,21 3,93 3,29
Subsaharská Afrika 4,51 4,72 4,07
Jihovýchodní Asie 3,07 3,07 2,83
Turecko 5,13 3,73 3,35

   Zdroj:  Legros, 2003

Data z Study of Family History (1999) využívá také Tribalat (2004), který se ve svém

článku pokouší blíže analyzovat rozložení populace cizího původu (tedy imigranty a osoby

narozené ve Francii z alespoň jedním rodičem nebo prarodičem imigrantem) podle věku či země

narození. I když se pokoušíme zjišťovat hlavně intenzitu plodnosti imigrantů, je na tomto místě

vhodné zmínit také potomky imigrantů (první a druhou generaci), která má na populaci Francie

významný podíl. Jejich úroveň plodnosti, ale nacházíme ve statistikách INSEE neoddělitelně od

celkové populace.

Tribalat (2004) uvádí, že z populace Francie čítající 58 518 tis. osob je celých 13 482 tis.

(23 %) cizího původu, z toho 4 307 tis. imigrantů (7,4 %), 5 531 tis. (9,5 %) příslušníků první

generace a 3 644 tis. (6,2 %) spadajících pod druhou generaci. Nízký počet osob ve druhé

generaci je dán tím, že se mnohé ještě nenarodily. Mezi imigranty mají logicky největší

zastoupení osoby středního věku, v dalších generacích už zásadně roste zastoupení mladých

narozených ve Francii.

Podrobnější obrázek získáme z tabulky 3, kde jsou osoby cizího původy děleny i podle

země původu. Pouhých 22 % osob cizího původu pochází z Maghrebu, což je podstatně nižší

podíl než jaký byl očekáván, z toho polovina má kořeny v Alžírsku. Oproti tomu na jižní

Evropu, odkud je migrace do Francie dlouhodobější než z Afriky, připadá 38 % veškeré cizí

populace, z toho nejvíce (19 %) na Itálii. V kategorii imigrantů Maghreb už jižní Evropu

početně převyšuje vzhledem k intenzivnějšímu toku migrantů v posledních letech. Naopak díky

již zmiňovanému dlouhodobějšímu proudu imigrantů z jižní Evropy mají mezi příslušníky první

a druhé generace větší zastoupení jihoevropské státy. Vyšší plodnost imigrantů ve Francii tak



Roman Kurkin

Charakteristiky plodnosti imigrantů ve vyspělých zemích

24

můžeme do určité míry vysvětlit vyšším podílem imigrantů ze zemí s vysokou plodností.

Například imigranti z Maghrebu, Subsaharské Afriky a Turecka tvořící téměř polovinu všech

imigrantů mají úroveň plodnosti přesahující 2,5.

    Tab. 3 – Odhad imigrantů ve Francii podle země původu a podle příslušnosti ke generaci (%),
      1999

Země původu Imigranti První generace Druhá generace Celkem

Maghreb   30,2   25,9     7,4   22,2
Alžírsko   13,3   14,2     6,0   11,7
Maroko   12,1     8,2     0,9     7,5
Tunisko     4,7     3,6     0,5     3,1
Subsaharská Afrika     9,1     5,2     0,0     5,0
Turecko     4,0     2,7     0,0     2,4
Jižní Evropa   29,4   37,6   49,9   38,3
Itálie     8,8   18,4   31,8   19,0
Španělsko     7,3   10,4   15,7   10,9
Portugalsko   13,3     8,7     2,5     8,5
Ostatní země EU     8,4   11,7   21,8   13,4
Ostatní evropské země   18,9   17,0   20,9   18,6

Celkem 100,0 100,0 100,0 100,0

     Zdroj:  Tribalat, 2004

Představu o tom, jak dokáží imigranti z určitých zemí původu splynout s hostitelskou

populací, nám dává tabulka 4, schopnost nalézt si partnera z domácí populace svědčí totiž o

úspěšnější integraci. V tabulce 4 jsou rozdělení rodiče s dítětem narozeným ve Francii podle

toho, zda jde o imigranty nebo o osoby narozené ve Francii. Až 90 % imigrantů ze zemí

Maghrebu zplodí potomka s imigrantem ze stejné země původu. Vysoká čísla nalezneme i mezi

imigranty ze Subsaharské Afriky, Turecka a překvapivě také z Portugalska. Oproti tomu

imigranti z dalších států jižní Evropy, EU nebo jiné země původu si vybírají partnera pro své

dítě ze svojí země původu v méně než polovině případů. Pokud jde o rodiče smíšeného původu,

tak ve většině případů je imigrantem otec. Vysoký podíl rodičů ze stejné země původu svědčí o

velké segregaci komunit z Maghrebu, která přispívá k tomu, že si hůře osvojují reprodukční

normy hostitelské země a jejich plodnost zůstává relativně vysoká.

     Tab. 4 – Rozdělení rodičů s dítětem narozeným ve Francii podle typu rodičovského
         páru  a země původu (%), 1999

Země původu Oba rodiče imigranti
Otec imigrant, matka
narozená ve Francii

Matka imigrantka,
otec narozený ve

Francii

Maroko 96   4   0
Alžírsko 93   6   1
Tunisko 89   8   3
Subsaharská Afrika 77 13 10
Portugalsko 73 20   7
Turecko 70 18 12
Itálie 46 36 19
Španělsko 46 33 21
Ostatní země původu 38 35 27
Ostatní země EU 20 38 42

          Zdroj: Tribalat, 2004
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Jak bylo uvedeno výše, úroveň plodnosti imigrantů ve Francii je vyšší než hodnota

plodnosti domácí populace. Imigranti ze Subsaharské Afriky, i přes vysoké hodnoty (2,86)

v porovnání s ostatními imigračními skupinami, dosáhli velkého poklesu oproti úrovni plodnosti

v zemích původu (5,89; Toulemon, 2004). Jaké jsou faktory, které tuto skutečnost ovlivňují?

Genereux (2007) identifikuje celkem čtyři:

a) imigrační politiky

b) ekonomické faktory

c) sociální služby a přístup k zdravotní péči

d) genderové normy

Tyto faktory působí různě v závislosti na zemi původu.

a) imigrační politiky

Francouzská imigrační politika se už od 60. let snažila asimilovat imigranty do společnosti

založené na společné kultuře a normách. Po ropné krizi v roce 1973 byla omezena pracovní

migrace a hlavním typem migrace se tak stala rodinná reunifikace. Její podmínky se stávaly více

restriktivnější stejně tak imigrační politika jako taková. Až s nástupem socialistů byly v roce

1997 zlehčeny podmínky pro pracovní migraci a došlo k největší regularizaci ve francouzské

historii (87 000 nelegálních imigrantů získalo legální status). V roce 2003 a 2007 byly nicméně

přijaty další restriktivní zákony, které vedly ke zvýšení počtu nelegální imigrantů, protože

migranti se jimi nedali odradit. Změny pravidel týkajících se slučování rodin, pobytu či udělení

občanství ovlivňují proces vytváření rodiny i plodnost. Nízká míra získaných občanství

znamená malou integraci do francouzské společnosti a silné vazby na zemi původu (Barou 2002

podle Genereux, 2007). Pro imigraci ze Subsaharské Afriky znamenají nové zákony vyšší

selektivnost, protože stoupne cena migrace pro nelegální imigranty a restriktivní podmínky

splní spíše ženy vzdělanější, které nemají takový potenciál pro vysokou plodnost. Delší čekací

doby u reunifikace pak prodlužují efekt narušení před a po migraci a snižují tak plodnost.

b) ekonomické faktory

Přechod  z franku na euro zvýšil životní náklady a negativně tak ovlivnil hlavně chudší vrstvy

francouzské populace, které často pochází ze Subsaharské Afriky. Cena dítěte a finanční

(ne)stabilita jsou klíčové prvky pro rozhodnutí o početí dítěte. Potřeba pracovní síly sice

přilákala imigranty do Francie, nicméně jejich současná dvacetiprocentní nezaměstnanost

dvojnásobně převyšuje nezaměstnanost domácí populace (Thave 2000 podle Genereux, 2007).

Mužští imigranti jsou navíc zaměstnáni v průmyslové sektoru, jehož potřeba po pracovní síle

klesá. Zaměstnanost imigrantek se zvýšila ze 41 % v roce 1982 na 57 % v roce 2000 (Borrel a

Boëldieu 2001 podle Genereux, 2007), což může být faktorem snižující jejich plodnost, protože

zaměstnané ženy mívají méně dětí. V rámci páru pak může mít zaměstnaná žena větší vliv na

rozhodování o svém reprodukčním chování, stává se více emancipovanou. Většina imigrantů ze

Subsaharské Afriky žije v Ile-de-France v bytech nevhodných pro dlouhodobé pobyty, které

byly postaveny pro potřeby krátkodobých ekonomických imigrantů. Vzhledem k rostoucím

cenám nemovitostí a pronájmů došlo k rasové segregaci, takže většina imigrantů žije na

předměstích, kde se dostávají do minimálního kontaktu z francouzskou kulturou či normami.



Roman Kurkin

Charakteristiky plodnosti imigrantů ve vyspělých zemích

26

Imigranti bez znalosti francouzštiny se dostávají do pasti vlastní komunity, která jim brání

v dalším rozvoji. Intenzita plodnosti segregovaných imigrantů je tak podobná jako v zemi

původu. Tyto ekonomické faktory se hodí do části adaptační hypotézy, která zdůrazňuje dopad

prostředků na rozhodnutí o těhotenství.

c)   sociální služby a přístup k zdravotní péči

Zejména při a po těhotenství přicházejí imigrantky do kontaktu se vzdělávacími nebo

zdravotními institucemi, které se zabývají péči o matku a její dítě, jako jsou například kliniky

prenatální péče, porodnice či základní školy. Tyto instituce vycházející z francouzských

kulturních zvyklostí vystupují proti vysoké plodnosti či polygamii a naopak podporují používání

antikoncepce, což bývá v rozporu se zájmy partnera. Matkám je tak umožněno lépe poznat

francouzské prostředí než mužům a následně získat větší kontrolu nad svojí plodností.

d)   genderové normy

Tradiční genderové role se většinou nemění pokud žena migruje do Francie v rámci slučování

rodin, protože bývá často negramotná, žije v ghettu a není ji umožněno 5 let po příjezdu legálně

pracovat. Muž navíc nemá zájem na tom, aby se žena zapojovala do života francouzské

společnosti, vzdělávala nebo se stala na něm finančně nezávislou (Quiminal 2002 podle

Genereux, 2007).

Genereux (2007) se dále zabývá jednotlivými imigračními komunitami ze Subsaharské

Afriky. Imigranti z Mali jsou nejméně integrováni do francouzské společnosti, pouze 15,8 %

z nich získalo francouzské občanství. Plná 1/3 mužů je polygamní (Timera 1996 podle

Genereux, 2007), což nutí ženy naplňovat své reprodukční kapacity, aby si je manžel vybral a

mohly zůstat ve Francii. Většinou jde o nevzdělané imigrantky, které opouštějí své domovy

pouze za nákupy nebo při starosti o děti. Jejich špatné integraci odpovídá i vysoká plodnost,

když 40 % rodin má 4 a více dětí. Imigranti pocházející ze Senegalu se integrují o něco lépe.

Zhruba 1/3 má francouzské občanství a podíl rodin s 4 a více dětmi je pětinový. Senegalka

migruje do Francie také většinou z důvodu rodinné reunifikace, nicméně během let se vzdělává,

učí se jazyk a pracuje, což ji pomůže odmítnout patriarchální zřízení rodiny. Kamerunci

pocházejí ze země s relativně vysokou vzdělaností a podílem pracujících žen, proto jsou jejich

kulturní normy méně vzdálené od těch francouzských. Podíl imigrantů z Kamerunu, kteří získali

francouzské občanství dosahuje 36 %. Poslední zkoumanou skupinou jsou imigranti z Rwandy,

kteří běžně nepřijeli do Francie založit rodinu. Většinou jde o vzdělané azylanty s finančním

kapitálem.

5.2 Španělsko

Bledsoe, Houle a Sow (2007) se ve své práci zabývají zdůvodněním vysoké úrovně plodnosti

imigrantů z Gambie ve Španělsku, které se řadí mezi země s nízkou úrovní plodnosti. Jak

vidíme v grafu 3, imigranti z Gambie dosahují zdaleka nejvyšší úrovně plodnosti mezi všemi

skupinami imigrantů podle země původu v obou sledovaných obdobích. Úhrnné plodnosti byly

počítány použitím „own-children metody“. Hodnota úhrnné plodnosti 3,67 za období 1996–
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2000 téměř trojnásobně překračuje úroveň za celé Španělsko, která v roce 2000 činila 1,24 (US

Census Bureau, 2000) a výrazně tak předčí i úhrnnou plodnost imigrantů z blízkého Senegalu

(1,92). Na druhou stranu je výrazně nižší než v domácí Gambii, kde dosahovala hodnoty 6,1

(US Census Bureau, 2000). Imigranti z Gambie nejsou příliš početnou skupinou s 11 889

osobami narozenými v Gambii, respektive 15 838 osobami Gambijského původu (včetně

potomků imigrantů), proto jejich vysoká úroveň plodnosti tu celostátní nijak výrazně neovlivní.

Při pohledu na obrázek 5 ještě zjišťujeme v porovnání s Francií  nízkou úroveň úhrnné

plodnosti imigrantů z Maghrebu (u Maročanů 1,5; u Alžířanů 1,28). Můžeme předpokládat, že

hlavním důvodem bude spíše dočasný pobyt těchto imigračních skupin ve Španělsku, které

slouží pro mnohé jako přestupní stanice do Francie. Úhrnná plodnost ostatních imigračních

skupin podle zemí původu dosahuje velmi nízkých hodnot, v mnoha případech nižších než je

úhrnná plodnost hostitelské populace, což platí překvapivě i pro imigranty z rozvojových zemí

(Pákistán, Filipíny), kteří dosahují hodnot podobných imigrantům z vyspělých zemí. Stereotypní

předpoklad, že úroveň plodnosti imigrantů se nachází mezi plodností země původu a hostitelské

populace je tak vyvrácena (vyvrácení adaptační hypotézy), zpochybněn je také vliv země

původu (s výjimkou výše zmíněných afrických zemí). Kromě imigrantů z Gambie, Senegalu,

Maroka, Nizozemska a Filipín došlo ve sledovaných obdobích k poklesu úrovně úhrnné

plodnosti.

       Obr. 5 – Úhrnná plodnost imigrantů ve Španělsku  podle země původu, 1991–1995 a
       1996–2000

     Zdroj : Bledsoe, Houle a Sow, 2007

 Jaké jsou tedy faktory ovlivňující vysokou intenzitu plodnosti imigrantů z Gambie ve

Španělsku? Ve studii Bledsoa, Houla a Sowa (2007) byly identifikovány celkem čtyři, přičemž

nestojí každý zvlášť, ale vzájemně se doplňují a vytvářejí pestrou mozaiku zdůvodňující výše

položenou otázku.

a) historické vazby

Migrace pracovníků z Gambie do Španělska trvá delší dobu než z dalších Subsaharských zemí,

takže se muži již měli šanci usadit, Španělsko je pro ně místem pro dlouhodobý pobyt. Tato

skutečnost se projevila relativně větším podílem mužů od 30ti do 49ti let, než je tomu běžné u
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ostatních imigrantů z geograficky blízkých států. Většinou mladší ženy přicházejí do Španělska

jako manželky v rámci slučování rodin a hned po příjezdu začnou rodit děti.

b) imigrační politiky

S přijmutím restriktivnějších imigračních politik koncem 20. století, které ztěžují zejména

přechod přes hranice, zůstává větší část dříve cirkulujících migrantů usazená ve Španělsku.

Nové politiky tak paradoxně napomohly zvětšení podílů imigrantů na celkové populaci.

Španělsko vyhledává hlavně sezónní migranty, kvůli potřebě levné pracovní síly v zemědělství,

a tak se snaží odradit imigranty od trvalého usazení diskriminačním integračním modelem, který

omezuje přístup do některých sfér veřejného života. V důsledku uplatňování diskriminačního

modelu mohou tyto politiky vést k exkluzi určité skupiny imigrantů, hlavně těch finančně

nezajištěných a nevzdělaných, mezi něž většinou spadají imigranti z Gambie. Žena se

v takovém marginalizovaném prostředí těžko může osamostatnit od nároků manžela na její

reprodukční chování. Velkou míru diskriminace španělských politik dokazuje i podíl

naturalizovaných imigrantů z Gambie (3 %), přičemž situace imigrantů z ostatních

Subsaharských zemí je v tomto ohledu podobná. Dítě narozené imigrantovi nezíská automaticky

španělské občanství, což vede k tomu, že i další generace budou zřejmě marginalizovány.

c) migrace z venkova na venkov

Imigranti z Gambie pocházející z rurálních oblastí migrují nejčastěji do zemědělských regionů

Španělska, kde jsou alespoň částečně schopni uplatnit svoje pracovní dovednosti. Jejich

reprodukční chování je na španělském venkově blízké chování v zemi původu. Obrázek 6

znázorňuje hodnoty indexu, který vztahuje počet dětí ve věku 0–4 k ženám ve věku 20–49

v Katalánsku, kde žije 80 % imigrantů z Gambie. Použití indexu je zdůvodněno nemožností

výpočtu úhrnné plodnosti pro tak malé jednotky. Hodnota indexu je nejvyšší u imigrantů

z Gambie žijících v zemědělské oblasti Girona a Lleida, zatímco nižších hodnot, i když stále

s odstupem vyšších než u dalších imigračních skupin, dosahuji ti imigranti z Gambie, jenž si

vybrali převážně urbánní region Barcelona–Tarragona.

d)  západoafrický kulturní kontext

V Gambii běžná polygamie bývá navzdory španělským zákonům praktikována potají ve

Španělsku. Ženy se tak snaží naplnit reprodukční očekávání svého partnera, aby dosáhly

vyššího statusu. Starší ženy bývají nahrazovány mladšími nejen v Gambii, ale i v rámci pohybu

Španělsko–Gambie. Pohyb dětí v rámci nebo i mimo rámec příbuzenstva, jenž je v Gambii

typický, platí také pro migraci do Španělska. Často tedy nemusí žít rodiče pod jednou střechou

s dětmi, což snižuje důvěryhodnost „own-children“ metody a dochází k nadhodnocování úrovně

plodnosti.
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        Obr. 6 – CWR* index pro imigranty v Katalánsku podle země původu, 2005

         * cwr- children – women ratio jako podíl dětí ve věku 0–4 ku ženám ve věku 20–49

        Zdroj: Bledsoe, Houle a Sow, 2007

5.3 Spolková republika N ěmecko

Mayer a Riphahn (1999) využívají dat z German Socieconomic Panel (1996) k výzkumu

reprodukčního chování imigrantů v Německu. Za imigranta považují osobu žijící v Německu

s místem narození v zahraničí a s cizím občanstvím, zatímco domácího obyvatele definují jako

osobu narozenou v Německu s německým občanstvím. Z výzkumu tak unikají imigranti, kteří

již získali německé občanství. Ve své práci se snaží potvrdit či vyvrátit pět hypotéz:

1) Čím vyšší je příjem (lidský kapitál) imigrantky, tím bude její úroveň plodnosti nižší.

2) Úroveň plodnosti imigrantky se snižuje podle asimilační hypotézy k úrovni plodnosti

domácích s počtem reprodukčních let strávených v Německu.

3) Platí varianta hypotézy narušení, podle níž proces migrace konečnou plodnost neovlivní

nezávisle na počtu reprodukčních let strávených v Německu

4) Platí varianta hypotézy narušení, podle níž proces migrace konečnou plodnost sníží

v závislosti na počtu reprodukčních let strávených v Německu

5) Existuje vliv úrovně plodnosti země původu na úroveň plodnosti imigranta v Německu.

Do výzkumu byli zahrnuty imigrantky z Turecka, Španělska, Řecka, Itálie, bývalé

Jugoslávie a domácí Němky, všechny přesahující věk 40ti let. Konečná plodnost domácích

dosahovala hodnoty 1,93, zatímco imigrantky měli výrazně vyšších 2,89. Nejvyšší konečnou

plodnost vykazovaly imigrantky z Turecka (3,8) následované Italkami (2,8) a Španělkami (2,5),

naopak shodnou nejnižší konečnou plodnost měli imigrantky z Řecka a  bývalé Jugoslávie (2,3).

Vysoká plodnost imigrantek z Turecka je pravděpodobně dána tím, že pochází většinou
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z oblastí Turecka s vysokou plodností a migrovali do Německa s cílem porodit dítě (Yavuz

2005 podle Bledsoe aj., 2007).

Tabulka 5 udává vývoj konečné plodnosti imigranek podle počtu reprodukčních let

strávených v Německu a podle let uplynulých od migrační události. Tabulka je dále rozdělena

na kategorie všechny imigrantky, imigrantky z Turecka a imigrantky z ostatních zemí, protože

právě imigranti z Turecka tvoří nejvyšší podíl imigrantů (1/3). Imigrantkám z ostatních zemí se

konečná plodnost výrazně snižuje v závislosti na počtu reprodukčních let v Německu, u

Tureckých imigrantek vidíme pozvolnější snižování. Růst v kategorii 6–10 let je ovlivněn

několika odlehlými hodnotami. Autoři nezjistili snižování hodnot konečné plodnosti v závislosti

na počtu let uplynulých od migrace (tab. 5).

Mayer a Riphahn (1999) ve své práci nalezli podporu adaptační hypotézy – konečná

plodnost imigrantek konverguje k plodnosti domácí populace v závislosti na počtu

reprodukčních let strávených v zemi, naopak zamítly hypotézu narušení ve variantě, kde proces

migrace neovlivní konečnou plodnost a nenašli dostatek důkazů pro podporu varianty hypotézy

narušení, ve které se konečná plodnost snižuje v závislosti na počtu reprodukčních let

strávených v zemi. Z výsledku vyplynuly také signifikantní rozdíly v asimilaci podle země

původu imigrantů. Byla potvrzena i první hypotéza, protože více vzdělané imigrantky, jejichž

lidský kapitál byl vyšší než u méně vzdělaných, dosahují nižších hodnot konečné plodnosti.

                       Tab. 5 – Konečná plodnost imigrantů v Německu podle počtu reprodukčních
         let strávených v zemi a podle počtu let uplynulých od migrace, 1996

Všichni imigranti Turečtí imigranti Neturečtí imigranti
počet let RR* RM** RR* RM** RR* RM**

0 3,80 x 3,14 x 4,24 x
1-5 3,22 2,50 3,64 1,00 2,77 3,25
6-10 3,63 6,50 5,41 4,00 2,31 7,33
11-15 2,73 2,50 3,40 2,33 2,4 2,67
16-20 2,49 3,59 3,19 4,33 2,25 2,63
21-25 2,33 2,97 3,08 3,85 2,16 2,30
26-30 - 2,77 - 4,00 - 2,43
31-35 - 2,48 - 3,25 - 2,35

                       * RR – počet reprodukčních roků
                       ** RM – počet roků uplynulých od migrace

                       Zdroj: Mayer a Riphahn, 1999

5.4 Anglie a Wales

Podle dat z registru, které udávají i místo narození matky, můžeme v Anglii zjistit vývoj podílu

dětí narozeným matkám narozených v cizině i úhrnnou plodnost imigrantů, a naopak nezjistíme

charakteristiky plodnosti podle etnického původu, neboť etnický původ není v registru udáván.

Zatímco během 80. a 90. let se podíl dětí narozených matkám mimo Anglii a Wales udržoval

v rozmezí 12 – 13 %, v roce 2004 už se tato hodnota blížila pětině (National Statistics, 2005).

Měnila se nejen populační struktura, když rostl počet matek nenarozených v Anglii a Walesu,

ale i úroveň plodnosti imigrantů a domácí populace.
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Úhrnná plodnost za Anglii a Wales dosahovala v roce 2001 hodnoty 1,6 (tab. 6), úhrnná

plodnost domácích matek také hodnoty 1,6 a úhrnná plodnost imigrantek hodnoty 2,2. Plodnost

imigrantek se tedy na úrovni úhrnné plodnosti celkové populace neprojevila. Největší vliv na

vyšší úroveň plodnosti imigrantek mají matky z Pákistánu a Bangladéše, které dosahují

mnohem vyšších hodnot. Mezi roky 1991 – 2001 se snížila plodnost ve všech kategoriích

s výjimkou ostatních zemí Nového Commonwealthu (státy, které se přidaly do Commonwelthu

po jejich dekolonizaci).

          Tab. 6 – Úhrnná plodnost v Anglii a Walesu podle zemí
                                      původů imigrantek, 1991 a 2001

Úhrnná plodnost
Země původu 1991 2001

Celkem 1,8 1,6
Anglie a Wales 1,8 1,6
Celkem mimo Anglii a Wales 2,3 2,2
Nový Commonwealth 2,8 2,8
Indie 2,5 2,3
Pákistán 4,8 4,7
Bangladéš 5,3 3,9
Východní Afrika 1,9 1,6
Ostatní Afrika 2,7 2,0
Ostatní Nový Commonwealth 1,9 2,2
zbytek světa 1,9 1,8

                                         Zdroj: National Statistics, 2005

5.5 Belgie

Belgický census konaný v roce 1991 umožnil zjišťovat charakteristiky plodnosti imigrantů

podle příslušnosti k jednotlivým generacím či podle země původu. Na počátku devadesátých let

byla navíc provedena série šetření o chování imigrantů z Maroka a Turecka v kontextu

formování rodin. Schoenmaeckers, Lodewijckx, Gadeyne (1999) využili oba výše zmíněné

prameny k analýze reprodukčního chování dvou nejpočetnějších skupin imigrantů na belgickém

území. Z 9,1 % populace cizího původu tvoří imigranti z Maroka 38,8 % a z Turecka 23,2 %.

Úroveň úhrnné plodnosti imigrantů z Turecka a Maroka je podstatně vyšší než u domácí

populace (Obr. 7). Zatímco u matek narozených v Belgii byla 1,5, u imigrantek z Turecka 3,18 a

u imigrantek z Maroka dokonce 4,18, přičemž termín imigrantka byl v případě tohoto výzkumu

roven osobě cizího původu, k níž zahrnujeme i příslušníky dalších generací již narozených

v Belgii. Vrchol plodnosti mají imigrantky původem z Turecka v nižším věku než ženy

původem z Maroka.

Pokud se podíváme na obrázky 8a a 8b zachycující změnu věkově specifických měr

plodnosti u žen tureckého a marockého původu podle roku narození, nacházíme jasný trend

snižování intenzity plodnosti u obou skupin (v grafech je zvýrazněn příklad ženy ve věku 24

let). Rozdílných výsledků dosahují skupiny ve vývoji věku, při kterém dosáhnou vrcholu své

reprodukce. Zatímco u imigrantek z Turecka došlo k poklesu z 24 let (generace narození 1946)
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na 20 let (generace narození 1962), u imigrantek z Maroka nacházíme růst z 23 - 24 let

(generace narození 1946) na 26 let (generace  narození 1962).

Jaké jsou faktory ovlivňující pokles stále vysoké úrovně plodnosti imigrantek z Turecka a

Maroka a jaké jsou důvody rozdílů mezi těmito dvěma skupinami podle Schoenmaeckers,

Lodewijckx, Gadeyne (1999)? Turci migrují do Belgie už od 60tých let převážně za prací a mají

menší tendenci se usazovat než Maročané, pro něž je hlavním důvodem migrace atraktivnost

života na západě a Belgii si vybírají pro její sociokulturní blízkost vyplývající z koloniální

minulosti. Očekávaný trvalý pobyt samozřejmě přináší vyšší úroveň plodnosti. I když je rodinná

reunifikace častější u Maročanů, u Turků převládají dopředu dohodnuté sňatky, které se týkají

většinou žen mladšího věku. Dohodnuté sňatky u Turků způsobují i koncentraci plodnosti

v rozmezí několika málo let, což je u Maročanů méně typické. Polovina žen původem z Turecka

porodí dítě do 20 měsíců po sňatku, zatímco ženy původem z Maroka dosahují stejného podílu

až za 27 měsíců po sňatku. Sňatek imigrantek z Turecka v nižším věku a kratší doba od sňatku

k dítěti vedou k nižšímu věku při porodu.

               Obr. 7 – Věkově specifické míry plodnosti a úhrnná plodnost žen belgického,  
               marockého a tureckého původu, 1986–1990

                Zdroj: Schoenmaeckers, Lodewijckx, Gadeyne, 1999

Vyšší úroveň plodnosti v zemích původu stále ovlivňuje plodnost imigrantek v Belgii, ať už

jde o imigrantky narozené v emigračních zemích, které se v nich socializovali, nebo o osoby

cizího původu již narozené v Belgii, které se nezbavují reprodukčních návyku svých rodičů
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(Schoenmaeckers, Lodewijckx, Gadeyne, 1999). Stále je v nich ukotvena představa role ženy

hlavně jako matky a schopnost ženy porodit mnoho dětí je společensky oceňována. Příslušnice

druhých generací nicméně vstupují do manželství později a i hodnota plodnosti je nižší, než jaká

bývala u jejich rodičů díky modernějšímu reprodukčnímu chování. Nižší plodnost imigrantů

z Turecka než imigrantů z Maroka může být způsobena skutečností, že Turecko zasáhl dříve

proces snižování plodnosti a i dnešní úroveň plodnosti je tam nižší než v Maroku. Navíc větší

podíl imigrantek z Turecka používá antikoncepci (64 % vs. 40 %), ačkoliv modernější formy

najdeme spíše u žen marockého původu.

    Obr. 8a – Věkově specifické míry plodnosti žen tureckého původu v Belgii podle roku narození

   Zdroj: Schoenmaeckers, Lodewijckx, Gadeyne, 1999

vrchol
reprodukčního
období ženy
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 Obr. 8b – Věkově specifické míry plodnosti žen marockého původu v Belgii podle roku narození

 Zdroj: Schoenmaeckers, Lodewijckx, Gadeyne, 1999

5.6 Nizozemsko

Kvalitní statistická data z Nizozemska založená na populačním registru umožňují zjišťovat

charakteristiky plodnosti nejen podle země původu, ale i podle příslušnosti k jednotlivým

generacím či vývojově podle let. V Nizozemsku považují první generaci imigrantů za osoby

narozené v zahraničí žijící v Nizozemsku a druhou generaci za osoby žijící v Nizozemsku

narozené imigrantům první generace.

Konečná plodnost první generace imigrantek i domácí populace klesá (obr. 9). Nejvýrazněji

k tomuto jevu dochází u imigrantek z Maroka, kde hodnota konečné plodnosti žen narozených

v letech 1945–1949 dvojnásobně překračuje konečnou plodnost žen narozených v letech 1965–

1969 o hodnotě 2,7 (Statistics Netherlands, 2006). Konečná plodnost imigrantek z bývalých

nizozemských kolonií, Surinamu, Nizozemských Antill a Aruby, je velmi podobná úrovni

domácí populace. Imigranti z těchto zemí jsou totiž integrováni v Nizozemsku mnohé lépe než

imigranti z Maroka nebo Tuniska, jejichž úroveň plodnosti je vyšší než v zemi původu.

vrchol
reprodukčního
období ženy
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                        Obr. 9 – Konečná plodnost populace domácího původu a imigrantek
                        první generace v Nizozemsku podle země původu a podle roku narození,
                        1. 1. 2005

                          Zdroj: Statistics Netherlands, 2006

Konečná plodnost 30-ti letých imigrantek druhé generace z Maroka je bližší úrovni konečné

plodnosti domácí populace než imigrantkám první generace (obr. 10). Podobně je tomu u

imigrantek druhé generace z Turecka, v případě imigrantek ze Surinamu je konečná plodnost

dokonce nižší než je tomu u nizozemské populace. Tyto skutečnosti dokládají signifikantně

odlišné reprodukční chování dalších generací imigrantů od jejich rodičů.

                     Obr. 10 – Konečná plodnost 30-ti letých  žen domácího původu a
                      imigrantek z Maroka v Nizozemsku podle generace a podle roku
                      narození, 1. 1. 2005

                       Zdroj: Statistics Netherlands, 2006
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Důvodem nižší úrovně plodnosti druhé generace imigrantek může být vyšší podíl žen v této

skupině, které nemají ani jedno dítě. Mezi první generací byl nižší podíl bezdětných matek mezi

imigrantkami z Turecka a Maroka pohybující se okolo hodnoty 10 %, oproti tomu imigrantky ze

Surinamu, Nizozemských Antill a Aruby dosahovaly dvojnásobných hodnot, i když stále

nižších než u domácí populace. Druhé generace imigrantek s podílem přes 25 % už ovšem

v bezdětnosti překonaly i domácí. Nejvyšších hodnot přes 30 % dosahují bývalé nizozemské

kolonie (obr. 11).

                           Obr. 11 – Bezdětnost 35-ti letých  žen domácího původu a imigrantek
                           v Nizozemsku podle generace a podle země původu, 1. 1. 2005

                              Zdroj: Statistics Netherlands, 2006

5.7 USA

Camarota (2005) využívá pro svou práci o charakteristikách plodnosti imigrantů dat z America

Community Survey (2002), který obsahoval vzorek 97 tisíc imigrantů, mezi nimi i těch

s ilegálním statusem. Termín „imigrant“ splývá v tomto výzkumu s osobami narozenými

v cizině, které žijí v USA. Camarota (2005) se zabýval hlavně srovnáním úrovně plodnosti

imigrantů v USA s neemigrační populací země původu, přičemž velký důraz kladl na

vzdělanost, která je podle něj hlavním determinantem reprodukčního chování ženy.

Celková úhrnná plodnost deseti nejčastějších imigračních skupin v USA podle země původu

je  2,86 oproti hodnotě 2,32 (rozdíl 23 %), které dosahuje neemigrační populace domácí země

(tab. 7) a výrazně tak převyšuje úhrnnou plodnost za USA, která se pohybuje okolo dvou dětí na

jednu matku. Pouze imigrantky z Filipín, Indie a Vietnamu mají plodnost nižší než v zemi

narození, u zbylých sedmi imigračních skupin je úroveň plodnosti vyšší než v zemi původu, což

odporuje adaptační hypotéze. Nízká úroveň plodnosti Filipínek je dána tím, že si často berou za

muže rodilé Američani, jejichž představy o počtu děti odpovídají americkým normám malé

rodiny. Oproti tomu nejvyšších hodnot úhrnné plodnosti dosahují imigrantky z Mexika (3,51),

které přivedou na svět 40 % všech dětí imigrantů na území USA.
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                 Tab. 7 – Úhrnná plodnost nejčastějších skupin imigrantů v USA a zemí původu
                 imigrantů, 2002

Země původu Úhrnná plodnost země původu Úhrnná plodnost imigrantů
Mexiko 2,40 3,51
Filipíny 3,22 2,30
Čína 1,70 2,26
Indie 3,07 2,23
Vietnam 2,32 1,70
Korea 1,23 1,57
Kuba 1,61 1,79
Salvador 2,88 2,97
Kanada 1,51 1,86
VB 1,66 2,84

Celkem 2,32 2,86

                  Zdroj: Camarota, 2005

V tabulce 8 je vypočítaná očekávaná úhrnná plodnost imigrantů za předpokladu zachování

stejné úrovně plodnosti podle stupně vzdělání jako v zemi původu. Vzhledem ke skutečnosti, že

imigranti dosahují vyššího vzdělání než jejich protějšky v zemi původu, kde vyšší vzdělání

indikuje nižší intenzitu plodnosti, je jejich očekávaná plodnost (2,15) nižší než reálná (2,86) a

zároveň nižší než neemigrační populace v zemi původu (2,32). Po standardizaci podle vzdělání

se tak rozdíly v úrovni plodnosti mezi imigranty v USA a neemigrační populací zemí původu

imigrantů ještě prohloubila.

Jak vidíme v tabulce 9, vzdělání skutečně významně determinuje úroveň plodnosti domácí

populace i imigrantů. Rozdíly podle dosaženého vzdělání jsou ovšem u imigrantů mnohem

vyšší. Vzhledem k tomu, že úhrnná plodnost imigrantů se nachází těsně pod hodnotou tří, je

zřejmé, že největší podíl dětí se rodí ženám s nižším a středním vzděláním, což má samozřejmě

vliv i na úroveň vzdělání druhé generace, jejíž šance upadnout do chudoby je tím pádem vyšší

než u domácí populace.

                       Tab. 8 – Očekávaná a reálná úhrnná plodnost nejčastějších skupin
                       imigrantů v USA, 2002

Země původu
Očekávaná úhrnná plodnost

imigrantů *
Reálná úhrnná plodnost

imigrantů
Mexiko 2,31 3,51
Filipíny 3,11 2,3
Čína 1,43 2,26
Indie 2,19 2,23
Vietnam 1,74 1,70
Korea 1,23 1,57
Kuba 1,61 1,79
Salvador 2,84 2,97
Kanada 1,51 1,86
Velká Británie 1,66 2,84
Celkem 2,15 2,86

                        * za předpokladu zachování stejné úrovně plodnosti podle stupně vzdělání jako v zemi
        původu

        Zdroj: Camarota, 2005      
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              Tab. 9 – Úhrnná plodnost domácí a imigrační populace v USA podle úrovně matčina
              vzdělání, 2002

Vzdělání matky
Úhrnná plodnost domácí

populace
Úhrnná plodnost imigrační

populace
Nižší než střední 2,27 3,3
Střední 2,32 3,37
Vysoké 1,81 2,04
Vyšší vysoké 1,79 1,91

               Poznámky:
               Střední – High School
               Vysoké – College

Zdroj: Camarota, 2005

Camarota (2005) došel k závěru, že úhrnná plodnost imigrantů nijak neovlivňuje celkovou

plodnost v USA. Kromě analýzy plodnosti podle vzdělání umožnila data z America Community

Survey (2002) oddělit úroveň plodnosti podle legálního statusu. Úhrnná plodnost legálních

imigrantů byla 2,6, zatímco úhrnná plodnost imigrantů pohybujících se v ilegalitě dosahovala

hodnoty 3,1. Vyšší plodnosti u nelegálních imigrantů ovšem není důsledkem jejich statusu, ale

spíše nižší vzdělanosti.

Jaké jsou důvody skutečnosti, že imigranti mají v USA vyšší intenzitu plodnosti než domácí

populace? Můžeme předpokládat, že díky princip ius soli, podle něhož je udělováno občanství

dítěti narozenému v USA, se imigranti snaží zlepšit svůj status porodem dítěte v USA. Lepší

ekonomická situace než v zemi původu dává důvody k optimismu, který může ovlivnit

rozhodnutí o reprodukčním chování. Svůj vliv mohou mít i programy vládní pomoci matkám

s nízkými příjmy.

Další výzkum v Kalifornii (Public Policy Institute of California, 2002) odhalil, že dochází

k poklesu plodnosti u příslušníků druhé generace, tedy osob již narozených v USA (obr. 12).

Úhrnná plodnost druhé generace Hispánců se dlouhodobě nachází na stejné úrovni jako domácí

populace, přičemž v porovnání s Hispánci narozenými v cizí zemi byla v roce 1998 zhruba o

jedno dítě na matku nižší. Mezi druhou a první generací Asiatů je rozdíl také okolo jednoho

dítěte na matku a intenzita plodnosti narozených v USA se dostala hluboko pod úroveň

populace narozené v USA. Bílí imigranti druhé generace mají plodnost pouze lehce vyšší a mezi

první a druhou generací Afroameričanů nebyli nalezeny žádné rozdíly (Public Policy Institute of

California, 2002). Podle Hilla a Johnsona (2002) stojí za tímto poklesem osobní charakteristiky

jako vyšší vzdělanost, nižší míry sňatečnosti a nižší podíl osob žijících v chudobě. Naopak

nenašli významný vliv sousedských charakteristik, takže pobyt imigrantů v oblastech s vysokou

koncentrací imigrantů stejného původu nemá významný vliv na úroveň plodnosti.

Studii zabývající se vývojem plodnosti po migraci v USA v závislosti na délce pobytu

provedla Ford (1990). Pro regresní analýzu využila data z výzkumu jednoprocentního

výběrového vzorku amerických censů z let 1970 a 1980. Výsledky standardizovala podle

socioekonomického statusu, plodnosti země původu, věku a rodinného stavu. Ve své práci našla

oporu pro asimilační hypotézu i hypotézu narušení. Typický imigrant tak má úroveň plodnosti

nižší před a těsně po migrační události, následuje vzestup způsobený odkladem reprodukce a

v průběhu dalších let dojde k přibližování úrovni plodnosti domácí populace. Výsledky jsou

nejsilnější pro imigranty z Evropy, slabší jsou pro imigranty z oblasti Střední a Jižní Ameriky,
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protože tito imigranti často několikrát cirkulují než se usadí trvale a dochází tak vícekrát

k procesu narušení, navíc je obtížné najít bod odkdy se trvale usadí.

                                         Obr. 12  – Úhrnná plodnost Hispánců a Asiatů v 
                                         Kalifornii podle místa narození, 1982 – 1998

                                             Zdroj: Public Policy Institute of California, 2002

5.8 Austrálie

V Austrálii byla použita „own-children“ metoda v rámci sčítání z roku 1991 pro účely

zjišťování charakteristik plodnosti imigrantů (Abbasi-Shavazi, 1998). Pro porovnání vývoje

úhrnné plodnosti byly spočítány ukazatele za období 1977–1981, 1982–1986 a 1987–1991.

V tabulce 10 jsou uváděny pouze údaje za nejnovější období, protož vývoj plodnosti směřoval u

všech skupin do nižších hodnot. V letech 1987 – 1991 dosahoval většina imigračních skupin

nižších hodnot plodnosti než hostitelská populace. Výjimkou tvořili imigrační skupiny z

převážně rozvojových zemích s tradičně vyšší plodností, imigranti z Egypta, Libanonu, Filipín,

Turecka, stejné úrovně v porovnání s hostitelskou populací dosahovala skupiny z Malty

a Vietnamu, Kambodži a Laosu. Většina imigračních skupin má úroveň úhrnné plodnosti nižší

nebo podobnou než jaká je v zemi původu. Konvergence plodnosti k úrovni hostitelské země je

nejčastější u zemí s vysokou plodností. Kde můžeme hledat vysvětlení takového poklesu

plodnosti u imigračních skupin? Mezi sčítáními z let 1981 a 1991 klesl podíl vdaných prakticky

ve všech imigračních skupinách a jak je zřejmé, snižující se míra sňatečnosti může způsobit

pokles i u plodnosti. Vzorec brzkých sňatků nicméně byl zachován u komunit z Turecka a

Libanonu, které také vykazují nejvyšší hodnoty úhrnné plodnosti.
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                          Tabulka 10 – Úhrnná plodnost imigrantek v Austrálii a populace v 
            zemi původu, 1987 – 1991

Místo narození
Úhrnná plodnost

imigrantek
Úhrnná plodnost
domácí populace

Austrálie x 1,8
Egypt 2,1 5,4
JAR 1,3 1,9
Severní Amerika 1,5 1,6* a 1,9**
Čína a Tchaj-wan 1,0 2,3
Kypr 1,9 2,3
Hongkong 1,1 1,2
Indie a Srí Lanka 1,7 3,7
Libanon 3,4 3,4
Malajsie 1,4 3,4
Filipíny 1,9 3,2
Turecko 2,3 3,6
Vietnam, Kambodža a Laos 1,8 3,9
Itálie 1,6 1,3
Německo 1,4 1,4
Řecko 1,5 1,4
Malta 2,0 2,0
Nizozemsko 1,5 1,5
Polsko 1,5 2,2
Velká Británie a Irsko 1,6 1,8
Jugoslávie 1,6 1,9
Nový Zéland 1,6 2,0

                             * ÚP  v Kanadě
                             ** ÚP v USA  

                             Zdroj: Abbasi-Shavazi, 1998

Pro podrobnější analýzu podle příslušnosti ke generacím byly vybrány skupiny, které

reprezentují reprodukční vzorce imigračních skupin v Austrálii, jsou dostatečně početné a jsou

v zemi již delší dobu. Obrázek 13 dokazuje, že u imigrantů z Libanonu (případně u imigrantů

z dalších rozvojových zemí) došlo k výraznému poklesu v úrovni plodnosti mezi první a druhou

generací imigrantů. Nizozemci druhé generace mají vyšší plodnost pravděpodobně díky nižší

úrovni vzdělání než měla generace jejich rodičů.

Regresní analýza použitá autorem dává představu o tom, jaké faktory nejvíce přispěly

k diferenci charakteristik plodnosti. Věk a rodinný stav se ukázaly býti, nikoliv překvapivě,

faktory, které vysvětlují nejvíce z diferenciace úrovně plodnosti. Při standardizaci podle

socioekonomických charakteristik nebyly nalezeny signifikantní rozdíly podle země původu

imigrantů s výjimkou Libanonců. Důvodem pro jejich vysokou úroveň plodnosti bude nízká

vzdělanost a ekonomická aktivita, důraz na rodinu a děti v pojetí islámského náboženství,

vysoká míra sňatečnosti a převážně homogenní sňatky. Dále byla podpořena hypotéza narušení,

protože imigranty, která strávili v zemi 0–4 let měli v tomto období nižší úroveň plodnosti než

v pozdějších letech. Nebyly nalezeny signifikantní rozdíly mezi úrovní plodnosti hostitelské

populace a druhé generace imigrantů, z čehož můžeme odvodit i podporu hypotéze adaptace.
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         Obr. 13 – Úhrnná plodnost imigrantek v Austrálii podle země původu  podle a příslušnosti
          ke generacím, 1987 – 1991

       Zdroj: Abbasi-Shavazi, 1998
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Kapitola 6

Charakteristiky plodnosti imigrant ů v Česku

Česká statistika přináší bohužel mnohá úskalí pro zjišťování charakteristik plodnosti imigrantů.

Součástí evidence narozených v Česku je i zjišťování občanství matky, což nám umožňuje

získávat data za děti narozené cizincům. Z dat evidence ovšem není možné zjistit děti narozené

imigrantům, kteří již získali české občanství, či imigranty dalších generací, jenž vzhledem

k dlouhodobosti svého pobytu již také disponují českým občanstvím. Vzhledem

k krátkodobému charakteru imigrace do Česka během komunismu se u nás většinou

nekumulovali cizinci s touhou usazovat se dlouhodobě na našem území a rodit zde děti,

potenciální imigranty druhé generace. Nízké počty osob, jenž nabývají našeho státního

občanství (2 346 za rok 2006; ČSÚ, 2007a) tak příliš neovlivňují intenzitu plodnosti imigrantů u

nás. S rostoucím počtem imigrantů přichází  do budoucna v úvahu možnost využití výběrových

šetření nebo „own children“ metody při sčítání lidu, které by podaly úplnější obrázek

reprodukčního chování imigrantů v Česku.

Rostoucí počet živě narozených dětí cizincům (obr. 14) můžeme dát do souvislosti

s nárůstem počtu cizinců v Česku (obr. 15) a rostoucím podílem trvalých pobytů na celkovém

počtu cizinců. Propad počtu cizinců v roce 2000 stejně jako stagnace narozených dětí v roce

2000 a následný pokles o rok později je dán metodologickými změnami vyplývajícími ze změny

legislativy. Podíl dětí cizinců na celkovém počtu narozených dětí v Česku je velice malý, i když

v čase roste stejně jako podíl cizinců na naší populaci, v roce 2002 dosahoval hodnoty 1,24 %,

zatímco v roce 2006 už čísla 1,63 % (ČSÚ 2003 a 2007b). Cizinci tvořili v roce 2002 2,27 %

populace Česka a v roce 2006 3,13 % (ČSÚ, 2007a). Za stejné časové období narostl podíl

cizinců s trvalým pobytem na celkovém počtu cizinců z 32,3 % na 43 % (ČSÚ, 2007a).

Struktury cizinců (obr. 16) k 31.12. 2006 a živě narozených dětí cizincům (obr. 17) za rok

2006 podle občanství jasně prokazují rozdíly mezi jednotlivými skupinami. Vietnamci, kteří

mají spíše trvalý pobyt, tvoří pouhých 13 % cizinců na území Česka, ale zodpovídají za více než

třetinu živě narozených. Výrazný přesah živě narozených nad populací mají také Číňani.

Naopak výrazně menší podíl živě narozených mají Ukrajinci, jenž přijíždějí do Čech hlavně za

prací a nejčastěji krátkodobě, stejně jako občané ostatních zemí a Slovenky.
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  Obr. 14 – Vývoj počtu živě narozených dětí cizincům v Česku, 1996–2006 (31. 12.)

  Zdroj : ČSÚ, 2007a

  Obr. 15 – Vývoj počtu cizinců s trvalým a dlouhodobým pobytem nad 90 dní v Česku, 1996–2006
  (31. 12.) a 2008 (29. 2.)

  Zdroj: ČSÚ, 2007a

Úroveň úhrnné plodnosti a obecné míry plodnosti cizinek v Česku (tab. 11) je ještě nižší než

u domácích žen v Česku, přičemž mezi cizinkami podle zemí původu jsou značné rozdíly.

Nejvyšší plodnosti dosahují Vietnamky, následované Ruskami, naopak nejnižší hodnoty mají

Slovenky a Ukrajinky. Vyšší hodnoty plodnosti tedy mají skupiny cizinek žijících na našem
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území většinou dlouhodoběji, Slovenky a Ukrajinky cirkulují většinou za prací. Imigrantky ze

zemí s dlouhodobě vyšší úrovní plodnosti (Vietnam) ji pak mají vyšší i u nás oproti

imigrantkám ze zemí s dlouhodobě nižší úrovní plodnosti (tab. 12).

Obr. 16 – Struktura cizinců v Česku podle zemí               Obr. 17 – Struktura živě narozených dětí
původu k 31. 12. 2006                                       cizincům  podle zemí původu, 2006

Zdroj: ČSÚ, 2007a        Zdroj: ČSÚ, 2007b

 Tab. 11 – Obecná míra plodnosti a úhrnná
                             plodnost v Česku podle zemí původu žen,

 2004

    Tab. 12 – Úhrnná plodnost v Česku a v zemích původu nejsilnějších skupin imigrantů v Česku,
    1960–2004

Úhrnná plodnost
Země původu 1960 1970 1980 1990 2000 2004

Česko  2,11  1,90  2,10  1,90  1,14 1,22
Ukrajina  2,23  2,09  1,95  1,89  1,09 1,22
Slovensko  3,10  2,40  2,31  2,09  1,30 1,24
Vietnam  6,55  7,25  5,89  3,65  2,20 1,97
Rusko  2,56  2,00  1,86  1,90  1,21 1,33

   Zdroje: ČSÚ, 2006; Global Virtual University, 2008, US Census Bureau, 2008

Kde můžeme hledat příčiny nízké úrovně plodnosti imigrantů v Česku? Jeden

z nejdůležitějších faktorů už jsem zmínil výše – jde o dobu trvání migrace a její účel. Dalším

faktorem je nízká plodnost v zemi původu většiny imigrantů, z výjimkou Vietnamu nepřesahuje

její hodnota hladinu reprodukce. I přes značně rozdílnou úroveň vzdělání podle původu

(nejméně vzdělaná skupina Asiatů má 9,2 % populace s vysokým vzdělání; Jánská 2007) mají

32%

6%

30%

1%

18%

13% Vietnam

Ukrajina

Slovensko

Rusko

Čína

Ostatní

23%

6%

19%

3%

14%

35%

Vietnam

Ukrajina

Slovensko

Rusko

Čína

Ostatní

Země původu
Obecná míra

plodnosti
Úhrnná
plodnost

Ženy v ČR celkem 38,7 1,2

Cizinky celkem 18,9 0,6

Ukrajina   4,8 0,2
Slovensko   2,5 0,1
Vietnam 19,3 0,7
Rusko 12,1 0,4

Zdroj: Pospíšilová, 2005
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imigranti vyšší vzdělání než česká populace (29 % vysoké; Jánská, 2007) i než populace zemí

původu.  Potvrzuje se tak hypotéza selekce a také můžeme předpokládat, že imigranti s vyšší

vzděláním budou dávat do integrace a vzdělání svých dětí větší množství prostředků, což pak

pozitivně ovlivní úroveň dalších generací. Významným indikátorem současné a budoucí

plodnosti je integrace imigrantů. Rodiče dětí imigrantů jsou hůře integrování a znají jazyk méně

než jejich děti. Druhé generace imigrantů se bez ohledu na zemi původu jejich rodičů začleňuje

dobře do společnosti, předškolní děti imigrantů jsou na tom dokonce podobně jako jejich

vrstevníci, jak prokázal výzkum Jánské (2007). Z těchto skutečností můžeme soudit, že ani

plodnost dalších generací nebude nijak vysoká.
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Kapitola 7

Diskuse

Dostupné informace o charakteristikách plodnosti imigrantů v rozvinutých zemích shromážděné

v předchozích kapitolách jsou značně heterogenního charakteru a to i z metodologických

důvodů, v některých případech si vyvozené závěry dokonce odporují. Tyto skutečnosti dávají za

pravdu názoru, že je velmi obtížné najít faktory či obecné hypotézy, které by z větší části

vysvětlovaly charakteristiky plodnosti imigrantů v rozvinutých státech, odpovědi tedy musíme

hledat v kontextu jednotlivých imigračních zemí. Na výzkumné otázky z úvodní kapitoly budou

alespoň částečně nalezeny odpovědi v následujícím pokusu o shrnutí.

a) Je úroveň plodnosti imigrantů (z rozvojových vs. rozvinutých zemí) vyšší než úroveň

plodnosti domácích? A pokud ano, zvyšuje významně úroveň plodnosti populace žen

v zemi?

Nemůžeme potvrdit, že by celková úroveň plodnosti imigrantů v rozvinutých zemích byla vyšší

než u domácí populace. Platí to sice u imigrantů ve Francii, Německu, Anglii i USA,  v případě

Španělska, Austrálie a Česka tomu tak totiž není. I pokud se zaměříme pouze na imigranty

z rozvojových zemí budou výsledky v jednotlivých zemích značně odlišné. V naprosté většině

zemí sice mají imigranti z rozvojových zemích vyšší plodnost než jejich protějšky ze zemích

rozvinutých, nicméně i zde nacházíme výjimky. Například v případě Filipínek a Pákistánek ve

Španělsku, kde je jejich úroveň plodnosti nižší než například u imigrantek z USA nebo

Nizozemska (graf 3), v případě imigrantek z Vietnamu v USA (tab. 7) nebo imigrantek

z Malajsie v Austrálii (tab. 10).

Ani jedna studie netvrdí, že imigranti zvyšují podstatně úroveň plodnosti celé populace

hostitelské země. Dokonce ani ve Francii a v USA, kde mají imigranti celkově úhrnnou

plodnost zhruba o 0,8 vyšší než hostitelská populace, nedosahuje zvýšení plodnosti díky

imigrantům ani jedné desetiny. Důvodem je stále relativně nízký podíl imigrantů na domácí

populaci.

Toulemon (2004) vzhledem k odlišnému profilu křivek věkově-specifické plodnosti u

imigrantek navrhl nový způsob výpočtu úhrnné plodnosti, protože ten klasický nadhodnocuje

úhrnnou plodnost. Můžeme tedy předpokládat, že v ostatních studiích jsou úhrnné plodnosti

imigrantů pravděpodobně nadhodnocené, protože nejsou ošetřené specifičností reprodukčního

chování imigrantů.
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b) Nachází se úroveň plodnosti imigrantů z rozvojových zemí mezi úrovní plodnosti populace

země původu a úrovní plodnosti populace hostitelské země ?

Hypotézu tvrdící, že úroveň plodnosti imigrantek z rozvojových zemí se nachází mezi plodností

populace země původu a plodností populace hostitelské země také nemůžeme zcela potvrdit. Za

prvé dochází k výše zmíněnému poklesu plodnosti imigrantek pod hladinu plodnosti hostitelské

země a za druhé v některých případech přesáhne plodnost imigrantek hladinu plodnosti země

původu. Druhá varianta platí v případě Turkyň ve Francii nebo v Německu či u Mexičanek a

Číňanek v USA (tab. 7). U imigrantek z rozvinutých zemí, v nichž je úroveň plodnosti nízká,

může dojít k zvýšení úrovně plodnosti v jiné rozvinuté zemi. Příkladem mohou být Španělky a

Italky ve Francii (graf 2).

c) Konverguje úroveň plodnosti imigrantů k plodnosti žen majoritní populace vývojově v čase

a podle příslušnosti ke generacím?

V žádné zemi nebyla vyvrácena domněnka, že úroveň plodnosti imigrantů z rozvojových zemí v

čase významně klesá (tab. 2 , graf 7). Zároveň klesá i úroveň plodnosti imigrantů druhých

generací, jejichž reprodukční chování se blíží reprodukčnímu chování hostitelské populace.

Tato skutečnost byla potvrzena z dat Belgie, Nizozemska, USA a Austrálie.

d) Má na úroveň plodnost imigrantů vliv i úroveň plodnosti populace původní země, respektive

jejich kulturní původ?

Vliv země původu na charakteristiky plodnosti imigrantů se zdá na první pohled z tabulek a

grafů zřejmý. Kulturní normy imigrantů z rozvojových zemích bývají značně odlišné od norem

obyvatel hostitelské země. Pokud není imigrační skupina dobře integrována, tak zůstane

plodnost poměrně vysoká. Při standardizaci podle socioekonomických charakteristik, jaká byla

provedena v Austrálii (Abbasi-Shavazi, 1998), ale nebyly shledány významné rozdíly podle

zemí původu imigrantů s výjimkou Libanonců, jejichž úroveň plodnosti byla podstatně vyšší.

e) Snižuje se úroveň plodnosti imigrantů podle délky pobytu?

Jako velmi významný faktor ovlivňující charakteristiky plodnosti je v Německu považován

specifičtější charakteristika, než je pouze délka pobytu imigrantů, a to počet reprodukčních let

strávených v emigrační zemi (tabulka 5) nebo ve Francii podobná charakteristika – věk při

vstupu do země (graf 1). Migrace v nízkém věku a vysoký počet reprodukčních let v zemi totiž

umožňují lepší integraci a adaptaci k modernějšímu sňatkovému a reprodukčnímu chování

hostitelské populace hlavně u imigrantek z rozvojových zemí (podpora adaptační hypotézy).

f) Jaké z hypotéz plodnosti imigrantů mají největší zastání ve vědecké obci?

Adaptační hypotéza (viz. bod e) nachází široké uplatnění v mnoha zemích a je pravděpodobně

v současnosti nejpodporovanější hypotézou úrovně plodnosti imigrantů. Hypotéza narušení byla

odmítnuta v evropských zemích (Francie, Německo), oproti tomu v zámoří je podporována

(USA, Austrálie). V Evropě dochází totiž hned po migrační události ke skokovému růstu

plodnosti zřejmě díky odkládanému sňatkovému a reprodukčnímu chování, zatímco v zámoří

pravděpodobně imigranti hledají dříve práci a adaptují se na život v nové společnosti.

Socializační hypotéza už ve studiích nenachází příliš uplatnění, protože reprodukční chování se

většinou po migraci mění, i když je migrant samozřejmě ovlivněn socializací v zemi původu.

Ekonomická hypotéza byla prokázána v Německu, kde se projevil vliv lidského kapitálu ženy
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na její reprodukční chování. Konečně poslední hypotéza selekce byla potvrzena například

v USA nebo v Česku, kde se ukázalo, že migrují ženy s vyšším vzděláním, než je vzdělání žen

v zemi původu.

Jako další faktory významně ovlivňující charakteristiky plodnosti imigrantů považují autoři

studií vzdělanost (USA), původ imigrantů v rámci země narození (rurální oblasti s vysokou

hodnotou plodností, Španělsko), imigrační politiky (Francie, Španělsko) či typ migrace

(krátkodobá, dlouhodobá).
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Kapitola 8

Závěr

Z diskuse vyplývá omezená obecná validita odpovědí na výzkumné otázky týkající se

reprodukčního chování imigrantů, proto musíme, v případě odhadu budoucího vývoje

charakteristik plodnosti imigrantů v Česku, postupovat obezřetně v závislosti na českých

specifikách.

    Česko je vzhledem ke svému ekonomickému růstu státem s velkým imigračním

potenciálem. Růst počtu cizinců na našem území, motivovaných hlavně pracovními

příležitostmi, bude pravděpodobně pokračovat i díky rostoucí poptávce po pracovní síle ze

strany státu. Hádankou zůstává, do jaké míry může tento druh migrace přejít v migraci trvalejší,

spojenou převážně se slučováním rodin, u níž můžeme předpokládat vyšší intenzitu plodnosti.

Zkušenosti z nových imigračních zemí západní Evropy ukazují, že až restriktivní politiky

spojené s ekonomickými krizemi, způsobily vznik a růst trvalých imigračních komunit. Vývoj

světové ekonomiky, stejně jako politická reakce na případné krize, tak může značně ovlivnit

charakter imigrace do Česka a sekundárně tak i charakteristiky plodnosti imigrantů.

Nyní předpokládejme, že ekonomičtí imigranti se v Česku začnou usazovat trvale a

přivedou si s sebou rodiny, jak k tomu došlo ve vyspělých zemích. Imigranti budou pocházet

z ustálených migračních proudů, jejichž změna je velmi nepravděpodobná, ze zemí s nízkou

intenzitou plodnosti a tím pádem bude jejich úroveň plodnosti zřejmě také nízká, i když se

oproti úrovni plodnosti populace v zemi původu může zvýšit. Další zásadní otázka je, zda se

imigranti budou dobře na našem území integrovat. Jak jsme zjistili ze studií v rozvinutých

zemích, imigrační skupiny, které se lépe integrují, adaptují své reprodukční chování lépe.

Problémy jaké způsobily další imigrační generace například ve Francii u nás pravděpodobně

nehrozí, protože rodiče i děti imigrantů se u nás integrují poměrně dobře (Jánská, 2007), i přes

skutečnost, že díky principu ius sanguinis nezískají děti imigrantů po narození české občanství,

ale občanství podle původu rodičů. Kvalitní integraci napomáhá i vysoká vzdělanost českých

imigrantů. Z výše uvedeného můžeme předpokládat, že ačkoliv budou imigranti v Česku

přivádět na svět více dětí než v současnosti, nebudou jejich charakteristiky plodnosti zřejmě

příliš odlišné od domácí populace a nebudou tak výrazně ovlivňovat intenzitu plodnosti

populace žijící v Česku.
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