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Abstrakt
Předkládaná diplomová práce se věnuje fenoménu asociací potomků imigrantů v Itálii, a
zejména jejich úsilí o změnu zákona o občanství z roku 1992 mezi lety 2005 a 2014. Cílem
práce je představit argumenty, kterými asociace zdůvodňují nutnost změny tohoto zákona a
určit používaný styl argumentace. Záměrem je zjistit, jestli je jejich styl nacionalistický, nebo
multikulturní. Tedy ztotožňují-li se potomci imigrantů s Itálií, jakožto klasickým národním
státem a přijímají jeho autostereotypy, anebo jestli je jejich primárním referenčním rámcem
kultura země původu jejich rodičů a volají po proměně italské společnosti podle
multikulturních principů, kde budou všechny menšiny a jejich kultury a náboženství
respektovány stejně. Jako instrument pro výzkum slouží teorie občanství Christiana Joppkeho,
která vnímá občanství ve třech dimenzích – statusu, právech a identitě. V dimenzi identity je
pak vodítkem pro rozlišení nacionalistického a multikulturního stylu seznam položek národní
identity tak, jak je definuje Anne-Marie Thiesse. Z provedené analýzy vyplývá, že právě
identita je dimenzí, na niž se asociace odkazují nejhojněji, a s jejíž pomocí dokazují svoji
„italskost.“ Jejich argumentace je klasického nacionalistického střihu, s

hojným

tematizováním jazyka, národního území a gastronomie, které poukazují na bezvýhradné
přijetí italských autostereotypů a v obecnější rovině na zvládnutou integraci, či dokonce
asimilaci druhé generace imigrantů do italské společnosti.

Abstract
This diploma thesis aims to examine the phenomenon of second-generation immigrant
associations in Italy and focuses on their efforts to change the 1992 Citizenship Law between
2005 and 2014. The goal of the thesis is to determine whether the style of their argumentation
is nationalistic or multicultural. The nationalistic style would point to their identification with
Italy as a classical nation state, reflecting an acceptance of Italy´s autostereotypes. The
multicultural argumentation style would show that their primary frame of reference is the
culture of their parents’ country of origin and reflect a desire to see Italian society transformed
according to multicultural principles, where all cultures are equally respected and esteemed.
Christian Joppke´s theory of three-dimensional citizenship (status, rights, identity) serves as
an instrument for research. Anne-Marie Thiesse´s national identity checklist serves as a
guideline for distinguishing between nationalistic and post-nationalistic argumentation style.
The analysis shows that the dimension these associations refer to the most is identity, which
they use to prove their “Italianicity.” They conduct their argumentation in a very classical
nationalistic style, using themes such as Italian language, national territory, and national
cuisine. These traits point to an unconditional acceptance of Italian autostereotypes and, on a
more general level, to successful integration, or even assimilation of the second generation of
immigrants to Italian society, which is also the main reason why they demand Italian
citizenship.
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Novým cílem práce je zkoumat cíle a argumenty iniciativ a asociací potomků imigrantů, které
mají za cíl změnu stávajícího zákona o nabývání italského občanství.
Jaké změny nastaly v časovém, teritoriálním a věcném vymezení tématu?
Časové vymezení práce bylo změněno na období mezi roku 2005 až 2013. Důvodem je, že v roce
2005 vznikla první organizace potomků imigrantů usilující o změnu zákona o občanství a další
vznikly v následujících letech. Jejich aktivity od té doby nepřerušeně pokračují.
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asociací potomků imigrantů. Práce bude vycházet z teorií občanství a bude zkoumat, které
aspekty občanství jsou pro asociace potomků imigrantů důležité, a proto je tematizují a jaký
diskurs si vybírají k propagaci svého požadavku na změnu zákona o občanství. Pro analýzu byly
vybrány dvě asociace a jedna iniciativa, podle kritérií majoritního zastoupení potomků imigrantů
(tedy ne Italů) v dané asociaci, významu aktéra, obdrženého pozvání ze strany vysokých
veřejných institucí představit na jejich půdě své argumenty a mediální známosti.
Jak se proměnila struktura práce (vyjádřete stručným obsahem)?
- Úvod
- Teorie a metodologie: rozbor teorií občanství a představení teorie Christiana Joppkeho.
Metoda obsahové analýzy.
- Uvedení problematiky do kontextu: přehled vývoje italské legislativy občanství

- Představení asociací potomků imigrantů, jejich cílů a aktivit
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instrumentální případovou studií. Vodítkem pro definování analytického přístupu bude teorie
občanství Christiana Joppkeho třech dimenzí občanství.
Které nové prameny a sekundární literatura byly zpracovány a jak tato skutečnost ovlivnila
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Úvod
Představení tématu
V roce 2013 se poprvé v italském parlamentu začala rýsovat široká koalice na podporu změny
zákona o občanství, který měl být vyvrcholením vleklé snahy o jeho reformu a také završením
boje různých občanských iniciativ. Návrhů na změnu zákona se ve sněmovně sešlo na dvacet,
a to ze všech částí politického spektra. Parlamentní debatě na toto téma dodávala viditelnost
první italská ministryně černé pleti Cécile Kyenge, a také její političtí oponenti, kteří neváhali
ministryni urážet, jak kvůli jejím návrhům, tak kvůli jejímu africkému původu. Ministryně si
předsevzala do poloviny roku 2014 prosadit změnu zákona ve smyslu zmírnění kritérií k
nabývání občanství cizinci s trvalým pobytem na italském území a zavedení principu jus soli,
tedy principu, kdy o občanství dítěte rozhoduje místo narození, nikoliv občanství rodičů.
Diskuse a přijetí zákona bylo plánováno na jaro 2014, avšak se změnou italského premiéra a
vlády v únoru 2014, přestal zákon být prioritou.
K zákonu o občanství č. 91 z roku 1992, platnému v současnosti, bylo od jeho přijetí
schváleno několik dodatků. Žádný z nich však nebral ohled na názory a potřeby těch, kterých
se nejvíce týká, tedy na imigranty žijící v Itálii a jejich potomky. V reakci na to začínají
zhruba od roku 2005 spontánně vznikat asociace potomků imigrantů, jejichž cílem je reforma
zákona o občanství.
Moje diplomová práce se zabývá fenoménem asociací potomků imigrantů, které si vytyčily
jako svůj raison d´être změnu zákona o občanství. Časový úsek, na který se práce soustředí, je
období mezi lety 2005 a počátkem roku 2014. Roku 2005 vznikla první takto zaměřená
asociace a začíná se krystalizovat její program i první veřejné iniciativy. Aktivity spolků
pokračují i nadále, avšak počátkem roku 2014 byl zrušen post ministra pro integraci, který se
touto agendou zabýval. Datum je přirozeně dáno také časovými požadavky odevzdání
diplomové práce. Vedle tohoto základního časového vymezení bude mít práce také přesah do
minulosti z důvodu nutnosti uvést problematiku do širšího kontextu vývoje italské legislativy
udělování občanství.
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Cíle práce
Výzkumnou otázku práce lze formulovat takto: Jakými způsoby a argumenty legitimizují
asociace potomků imigrantů v Itálii svůj požadavek na změnu zákona o občanství? Jaká
témata spojená s občanstvím jsou pro ně nejdůležitější?
Stať se zamýšlí nad argumenty, které asociace imigrantů používají, aby zdůvodnily potřebu
změny zákona o občanství a nad tím, jak dokazují, že potomci imigrantů jsou plnohodnotní
občané de facto, i když ne de iure. Hlavní intencí práce je podrobná analýza argumentace
asociací dětí imigrantů o občanství. Dalším záměrem je skrze jejich texty porozumět názorům
a uvažování, jakožto osob žijících de facto mezi dvěma kulturami, a jejich identifikaci a
zařazování sebe sama ve společnosti a národním státě. Odborné práce zkoumající aktivity
druhých generací v Itálii se obvykle nějakým způsobem dotýkají otázky obtížného nabývání
občanství touto skupinou. Někdy prezentují také jejich aktivity a iniciativy, které vyvíjí
s cílem změnit zákon. Avšak argumentace asociací nebyla prozatím hluboce a systematicky
analyzována. Tímto způsobem si tedy práce klade za cíl přispět k prohloubení poznání vztahu
druhých generací k instituci občanství. Cílem není odhalit efektivitu tohoto diskursu. Vliv
těchto asociací na společnost je zcela jinou otázkou, pro jejíž zodpovězení by byl třeba jiný
metodologický přístup. Podobně, cílem práce není představit postoje politických stran a
dalších státních činitelů k této otázce, ani analyzovat mocenskou hru spojenou s reformou
zákona o občanství, neboť to by vyžadovalo vzít v úvahu mnoho dalších faktorů, na jejichž
zohlednění není v této práci prostor.
Mají závěry takového výzkumu význam pouze pro italský případ? Ne, protože druhé generace
jsou rostoucí demografickou skupinou ve všech evropských zemích a spolu s pokračující
imigrací budou dále nabývat na významu. Italský případ je zvláště zajímavý pro český
kontext, jelikož vykazuje podobné rysy. Obě společnosti po dlouhou dobu byly víceméně
etnicky homogenní. Italská ani česká společnost nebyly tradičními cíli imigrace, v obou
případech se jedná o nedávno započaté fenomény. Podmínky pro nabývání státního občanství
cizinci jsou ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi poměrně přísné. I po reformě
českého zákona z roku 2013 stále platí, že, stejně jako v Itálii, může potomek imigranta získat
státní občanství teprve po dovršení osmnácti let, a to za přísných podmínek (trvalý legální
pobyt v ČR nejméně od deseti let věku, a v Itálii trvalý a nepřerušený legální pobyt od
narození). Díky těmto shodným rysům jsou aktivity, argumenty a cíle asociací potomků
imigrantů v Itálii velmi zajímavé, protože mohou ukazovat na to, jak bude situace v této
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oblasti vypadat v ČR za několik let. Pochopení jejich argumentů, může, díky podobnosti
kontextu, usnadnit pochopení požadavků druhých generací v Česku.
Argumentace o občanství dává samozřejmě nahlédnout do přemýšlení druhých generací o
státu a společnosti, ve kterých žijí a na jaké místo se v nich (nebo mimo ně) zařazují. Je
důležité rozumět, jestli svou argumentací bojují za proměnu společnosti ve směru
multikulturních trendů, tedy „odnárodnění“ národních států, anebo společnost přijímají
takovou jaká je, s její kulturou a tradicemi a „jen“ se chtějí stát její plnohodnotnou součástí
skrze institut občanství. Argumentace potomků imigrantů na téma občanství je zrcadlem míry
integrace této zvláštní demografické skupiny do italské společnosti. Odráží, v jaké míře jsou
děti imigrantů ovlivněny kulturou „hostitelské“ země, a v jaké míře je jejich uvažování
formováno vlivem rodičů a dalších osob z komunity země původu. Tato zjištění totiž mohou
mít dalekosáhlé implikace – mohou bořit předsudky členů hostitelské společnosti vůči
druhým generacím a potažmo i imigrantům obecně. Mohou pomoci porozumět lépe této
demografické skupině, která je součástí italského státu (ačkoliv ten se doposud chová tak,
jako by to nebyla pravda). Lepší porozumění pak může vést k vhodnější legislativě. Řečí
Joppkeho teorie – je důležité vědět, za jaký druh občanství potomci imigrantů bojují. Zda se
jedná o multikulturní občanství, jehož prizmatem státy nejsou považovány za komunity
sdílející jakési „vrozené“ rysy jako jazyk, kulturu a tradice atd., jimiž se jeden stát liší od
druhého, ale jsou společnostmi, které stojí na universálních hodnotách tolerance, rovnosti a
svobody, což je směr, kterým se ubírá legislativa v zemích západní Evropy a globálního
západu obecně. Nebo naopak chápou stát stejným způsobem, jakým byl chápán
v devatenáctém století a chtějí být skrze občanství do této „komunity tradic, předků a jazyka“
formálně začleněni. Pochopení jejich argumentace v této důležité oblasti je tedy příspěvkem
ke studiím druhých generací imigrantů v Itálii a v Evropě.

Literatura
Občanství a imigrace je v současnosti mezi akademiky oblíbené téma výzkumu, a proto o něm
existuje velké množství literatury. K orientaci na tomto poli a k výběru vhodné teorie pro
vlastní výzkum je třeba investovat mnoho času.
Pro definici výchozího teoretického rámce jsem čerpala jak z monografií, tak i z elektronicky
dostupných odborných periodik. Nezbytnou prací byla klasická kniha T.H. Marshalla
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Citizenship and Social Class and other essays 1. Sociolog Marshall v díle, jehož první vydání
vyšlo v roce 1950, uvádí, že právě občanství, spolu s třídním rozvrstvením jsou základními
rysy kapitalistických společností. Tato teorie je pokládána za první ucelenou teorii občanství a
všichni pozdější badatelé se vůči ní kriticky vymezují. Za nejvýznamnější práce
zpochybňující Marshallovo pojetí občanství lze označit díla Rogerse Brubakera, Yasemin
Soyasal a Willa Kymplicky z 90. let 20. století, jež poukazují na nedostatečnost poválečného
konceptu občanství. Přinášejí nové pohledy na občanství, ovlivněné především trendem
imigrace z chudého globálního jihu na bohatý sever. Průlomovou prací vydanou na počátku
devadesátých let dvacátého století je Citizenship and Nationhood in France and Germany od
Rogerse Brubakera. 2 Svou provokativní teorii, že občanství je především nástrojem
společenského uzavření v rukou národního státu, dokazuje na případech instituce občanství ve
Francii a Německu. Yasemin Soysal pak ve své knize Limits of Citizenship: Migrants and
Postnational Membership in Europe 3 z roku 1994 přichází s konceptem „post-national
membership“ – „členstvím překračující národní stát“ a hájí teorii, že v éře globalizace a
migrace je národní stát přežitkem, který je nejen nedostatečný, ale i škodlivý. Multicultural
Citizenship: a liberal theory of minority rights 4 od Willa Kimlicky je třetím zásadním dílem
devadesátých let, co se teorie občanství týče. Řeší otázku, jak smířit občanství s etnickou
různorodostí, která je důsledkem migrace.
Mezi periodiky je třeba vyzdvihnout odborný časopis Citizenship Studies. Mimo jiné tvoří
platformu pro diskusi mezi teoretiky občanství, a byl mi bohatým zdrojem a aktuálních studií
s touto tematikou. Zakladatel tohoto periodika Bryan S. Turner vydal s kolektivem
spolupracovníků velmi užitečný sborník Handbook of Citizenship Studies,5 který uceleně
představuje přístupy k občanství, a který mi pomohl zorientovat se na této sekci společenskovědního pole. V periodiku Citizenship Studies publikoval Christian Joppke svou studii
„Transformation of Citizenship: Status, Rights, Identity,“ 6 na níž později navázal knihou
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Marshall, Thomas Humprey, Citizenship and Social Class and other essays (Cambridge: Cambridge University
Press, 1950).
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1992).
Brubaker, Rogers, Citizenship and Nationhood in France and Germany (Cambridge: Harvard University Press,
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1992).
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(2007): 37-48.
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Citizenship and Immigration.7 V těchto dvou statích představuje svou teorii občanství coby
instituce s elementem statusu, práv a identity, která je teoretickým rámcem této práce.
Pro uchopení vágního pojmu „identita,“ jeho vymezení a formulaci byla nanejvýš užitečná
stať „Beyond “Identity““8 od Fredericka Coopera a Rogerse Brubakera. Autoři silně kritizují
bezmyšlenkovité přejímání termínu „identita“ a jeho nezměněné a blíže nevymezené
používání badateli coby kategorie analýzy. Pro vyjasnění navrhují a úžeji vymezují kategorie,
které mnohem lépe osvětlují zkoumanou tématiku. Kniha Anne-Marie Thiesse Vytváření
národních identit v Evropě 18. až 20. století9 mi byla velmi vhodným „manuálem“ pro
pochopení a rozpoznání nacionalistických argumentačních strategií. Pojednává o nezbytných
prvcích, které buditelé národů zařazovali do svých textů a tak vytvářeli jedinečné „národní
identity“ evropských národních států.
Objem literatury, která se zabývá italskou druhou generací imigrantů, v posledních letech
roste, avšak od zaměření mé diplomové práce se tematicky liší. Práce se obvykle pokoušejí o
průřezové představení dané demografické skupiny a její situace v Itálii, nebo se zaměřují na
porovnání školních výsledků dětí imigrantů s dětmi Italů, 10 jejich kriminalitu, 11 nebo na jejich
subjektivní vnímání vlastní identity.12 Často se také jedná o studie lokální, tedy s omezeným
počtem respondentů, které se těžko zobecňují. V tomto ohledu ovšem Itálie není na
evropském poli výjimkou; zatímco ve Spojených státech je tomu naopak. Tématu občanství
pro děti imigrantů je v knihách obvykle věnována určitá pozornost,13 zpravidla je však pouze
představen stávající stav. Pokud se studie zabývají asociacemi druhých generací, často se
jedná spíše o snahu představit je a jejich aktivity, než o rozbor jejich argumentace.
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Joppke, Christian, Citizenship and Immigration, (PIMS - Polity Immigration and Society series, Wiley. Kindle
Edition, 2013).
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Cooper, Frederick, Brubaker, Rogers, „Beyond “Identity“,“ Theory and Society 29 (2000): 1-47.
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Thiesse, Anne-Marie, Vytváření národních identit v Evropě 18. až 20. století (Brno: Centrum pro studium
demokracie a kultury, 2007).
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insieme? Un'indagine sulle seconde generazioni in dieci regioni italiane (Milano: Francoangeli, 2008).
Di Bartolomeo, Anna, „Explaining the gap in educational achievement between second-generation immigrants
and natives: the Italian case,“ Journal of Modern Italian Studies 16, No. 4 (September 2011): 437-449.
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Melossi, Dario, De Giorgi, Alessandro, Massa, Ester, „The “Normality“ of “Second Generations“ in Italy and
the Importance of Legal Status: A Self-Reported Delinquency Study,“ Sociology of Crime, Law & Deviance 13,
(2009): 47-65.
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Colombo, Enzo, Leonini, Luisa, Rebughini Paola, „Different But Not Stranger: Everyday Collective
Identifications among Adolescent Children of Immigrants in Italy,“ Journal of Ethnic and Migration Studies 35,
No. 1 (January 2009): 37-59. Andall, Jacqueline, „Second-generation attitude? African-Italians in Milan,“
Journal of Ethnic and Migration Studies 28, No. 3 (July 2002): 389 – 407.
13
Např. v Palmas, Luca Queirolo, Prove di seconde generazioni. Giovani di origine immigrata tra scuole e spazi
urbani, Milano, Franco Angeli, (2006). Autor se v jedné kapitole dotýká i tématu občanství, zkoumá
mechanismy vylučování druhých generací a uvažuje nad strukturálními podmínkami, ve kterých se druhé
generace nachází mezi hostitelskou a původní společností.

7

Na analýzu a interpretaci aktivit druhé generace imigrantů se zaměřuje Dorothy Louise Zinn.
Nápomocné byly především dva její články: „Loud and clear: the G2 Second Generations
network in Italy,”14 který vyšel v Journal of Modern Italian Studies, a také Italy’s „Second
Generations and the Expression of Identity through Electronic Media,“15 zveřejněný
v Bulletin of Italian Politics. Zabývá se v nich spontánní a „grassroot“ povahou hnutí (v první
stati se věnuje pouze organizaci La Rete G2, ve druhé ještě dvěma dalším velkým asociacím
potomků imigrantů), jejich interakcí, diskusí a vytvářením společné identity druhých generací
skrze internetové blogy. Občanství není primárním předmětem její analýzy.
Je třeba zmínit knihu Una nuova generazione di italiani: L'idea di cittadinanza tra i giovani
figli di immigrati,16 Nová generace Italů. Idea občanství mezi potomky imigrantů od kolektivu
autorů pod vedením sociologa Enza Colomba z Università degli studi di Milano. Jak název
napovídá, zabývá se pohledem dětí imigrantů na občanství. Materiálem, který tým vědců
analyzuje, jsou rozhovory se členy druhé generace a jejich názory na občanství. Liší se tedy
od tématu mé diplomové práce v tom, že rozhovory, které byly zkoumány, sice představují
názory některých potomků imigrantů na občanství, avšak nejsou systematickou argumentací
pro udělení občanství druhým generacím podle principu jus soli. Samotným asociacím
imigrantů a jejich argumentaci je však věnována pouze jedna kapitola o dvaceti stranách. Na
nich pak představují tři velké asociace dětí imigrantů, jejich vznik, historii, aktivity a další
cíle. Nejedná se tedy o zevrubnou analýzu. Jako poněkud nevhodný se mi jeví výběr asociací
pro analýzu. Obecně se uvádí, že Associna, Giovanni Musulmani d´Italia (GMI) a La Rete G2
jsou největší asociace potomků imigrantů a snad proto si je autoři vybrali. Je také pravdou, že
všechny podporují změnu zákona o občanství ve smyslu jeho větší liberalizaci vůči
imigrantům a jejich potomkům, avšak ani Associna, ani GMI toto rozhodně nepokládají za
svůj primární cíl na rozdíl od La Rete G2.
Pro pochopení kontextu vývoje legislativy ohledně občanství byla velmi cenná stať badatelky
Giovanny Zincone „Citizenship Policy Making in Mediterranean EU States: Italy.“ 17
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Přehledová část práce, tedy představení vývoje legislativy je založeno především na
pramenech, jimiž jsou relevantní italské zákony, dokumenty italské poslanecké sněmovny a
ministerstev vnitra a zahraničí. Analytická část stati vychází z materiálů produkovaných
asociacemi. Ty jsou rozmanité povahy, což dodávalo práci na zajímavosti. Jednalo se jak o
klasické texty, tak o výstupy netradičních a moderních formátů. Krom textů, článků a
prohlášení uveřejněných na jejich oficiálních webových stránkách, šlo o krátké zprávy a
komentáře zveřejněné na Facebooku spolu s externími odkazy. Dalším významným zdrojem
materiálu byly kanály Youtube, které mají jednotlivé asociace založené, a zveřejňují na nich
svou kreativní produkci, jako jsou klipy, hudební nahrávky, rozhovory, reportáže, nebo
dokonce hrané scénky, a další.

Teoreticko metodologický rámec
Z metodologického hlediska lze práci zařadit mezi jednopřípadové studie. Tento konkrétní
případ argumentace asociací dětí imigrantů se vztahuje k obecnějšímu fenoménu debaty o
proměně významu občanství v důsledku migrace, a také k trendu jeho faktické redefinice ze
strany zákonodárců v západoevropských státech. Konkrétně se pak jedná o disciplinovanou
interpretativní studii, která stojí na pomezí mezi jedinečnou a instrumentální případovou
studií. Případ, jehož význam spočívá v jeho svébytné vnitřní povaze, je analyzován
kvalitativním způsobem, a zároveň je pro jeho zkoumání využita existující teorie. Teorie
slouží pouze jako vodítko pro identifikování hlavních procesů v rámci případu. Případ tedy
neslouží jako nástroj pro práci s teorií, ale teorie je naopak vodítkem pro práci s případem. 18
Vodítkem pro definování analytického přístupu bude teorie občanství Christiana Joppkeho.
Tato teorie byla vybrána z důvodu své komplexnosti. Joppke při jejím sestavování čerpal ze
tří hlavních proudů myšlení o občanství v devadesátých letech dvacátého století. Jeho teorie
díky své syntetické povaze velmi dobře zachycuje různé aspekty občanství, které vnímá ve
třech dimenzích: status, práva a identita. Ty budou podrobněji vysvětleny v teoretické
kapitole práce. Analýza je tedy strukturována v těchto třech dimenzích. Identita jako nejširší
kategorie analýzy je posléze dále strukturována podle seznamu nezbytných prvků národní
identity, jak je navrhla historička nacionalismu Anne-Marie Thiesse. Teorie zde tedy hraje
roli nástroje, skrz nějž lze hledět na dané téma a vnímat ho v celé komplexnosti.
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Metoda, kterou v práci používám, se nazývá hermeneutická analýza. 19 Jedná se o zvláštní typ
obsahové analýzy, kde se badatel snaží interpretovat význam daného textu v jeho sociohistorickém kontextu. Metoda předpokládá, že texty zachycují autorovu zkušenost v daném
historickém a společenském kontextu, v němž má také být interpretována. Badatel se tedy
neustále pohybuje mezi interpretací textu a porozuměním kontextu, aby vytvořil plnější
pochopení fenoménu.20 Konkrétně vycházím z Pattersonova a Williamsova pojetí metody, jak
jí vysvětlují v knize Collecting and Analyzing Qualitative Data: Hermeneutic principles,
Methods and Case Examples.21 Hermeneutická analýza dat se soustředí na vytvoření
organizačního systému, jehož účelem je identifikovat převládající témata, díky nimž mohou
texty a další výstupy být smysluplně roztříděné, interpretované a představené. Proces
vytváření a organizace systému je analýzou a konečný systém je jejím produktem. Ve
srovnání s obsahovou analýzou, kde dochází ke kódování a následnému počítačovému
zpracování dat za účelem vygenerování nejfrekventovanějších pojmů a témat zkoumaných
textů, hermeneutický přístup s vhodným organizačním systémem dokáže přinést analýzu,
která je holistické, nikoli redukcionistické povahy, 22 což je právě problémem kvantitativní
obsahové analýzy.
Kroky k vytvoření organizačního systému jsou následující:
1) Přepis materiálů, pokud již nemají podobu psaných textů (v mém případě se to týkalo
proslovů zaznamenaných audiovisuálně, rozhovorů v rozhlase, písní, kratších klipů
prezentujících názory asociací, i filmu 18 Ius soli). Zde je třeba zaznačit tón hlasu,
popřípadě výraz tváře pro správné pochopení významu promluvy.
2) Identifikace a značení významových jednotek v transcriptu. Významové jednotky
(meaning units) jsou úseky textu, na které je možno zkoumat i zvlášť. Jsou jimi

19

Zpočátku připadal v úvahu i kritická diskursivní analýza (KDA). Na základě konzultací se specialisty na KDA
jsem tuto metodologii posoudila jako neadekvátní pro můj předmět výzkumu. Jedná se totiž přístup, který se
chlubí tím, že není a nechce být nestranný a klade si za cíl hledat v diskursu témata, která jsou využívána jako
nástroje k „utlačování“ již marginalizovaných skupin. Chce být hlasem těch, kteří z nějakého důvodu sami svůj
hlas vyjádřit nejsou schopni, nebo jim to není dovoleno. Je tedy vhodná především k analýze produkce
„vládnoucí“ skupiny společnosti, spíše než skupiny „ovládané.“ Moje diplomová práce však rozebírá
argumentaci potomků imigrantů, kteří sice v institucích státu své zástupce nemají, ale své názory vyjadřují
jinými způsoby, které ve veřejném prostoru jsou slyšet. Není tedy třeba „bojovat“ za ně a rozkrývat diskursivní
strategie „utlačovatelů,“ neboť se o to snaží sami.
20
Bhattacherjee, Anol, „Social Science Research: Principles, Methods, and Practices" Textbooks Collection.
Book 3. (2012), 116. dostupné: http://scholarcommons.usf.edu/oa_textbooks/3 (staženo 9.5.2014).
21
Patterson, Michael E., Williams, Daniel R., Collecting and Analyzing Qualitative Data: Hermeneutic
principles, Methods and Case Examples, (Champaign, IL: Sagamore Publishing, Inc., 2002). 127 p.
22
Patterson, Williams, Collecting and Analyzing Qualitative Data, 45-6.
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obvykle skupiny vět. K jejich rozeznání neexistuje návod, je třeba pečlivé čtení a
zkoumání textu.
3) Vytvoření tematických skupin (thematic labels), do kterých je možno seskupit
významové jednotky. Tématické skupiny reprezentují badatelovu analýzu toho, co
významové jednotky vypovídají o studovaném fenoménu. Neboli, tematické skupiny
interpretují, co vyjadřují respondenti skrze významové jednotky. Významové jednotky
však badatel používá, aby přesvědčil čtenáře, že analýza a interpretace jsou
opodstatněné a správné.
V této části analýzy se v dimenzi identity občanství opírám o seznam nezbytných
prvků národní identity, jak je navrhla historička nacionalismu Anne-Marie Thiesse.
V dimenzích statusu a práv pak tematické skupiny dedukuji z textů. Samotné dimenze
občanství jsou pak samozřejmě zastřešujícími tematickými skupinami.
4) Představení interpretací a jejich diskuse. Cílem analýzy není pouze prezentovat
skupiny témat, ale výsledek má interpretovat fenomén a poskytnout do něj vhled.
Pochopení a vysvětlení vztahů mezi tématy je klíčovým rysem hermeneutické analýzy,
která přináší holistické a zasvěcené interpretace.
5) Zásadou hermeneutického výzkumu je, že se nejprve snaží porozumět jednotlivým
výpovědím, v nichž hledá témata. Vhled z analýzy jednotlivých textů pak používá při
analýze textů dalších. První texty jsou pak naopak podrobeny nové analýze ve světle
výsledků analýzy dalších textů.23
Výzkumná práce je založena na studiu a analýze obsahu výstupů zvolených asociací. Jedná se
o texty zveřejněné na jejich oficiálních webových stránkách, ale také na sociální síti Facebook
a kanálu Youtube, kde je zveřejněna jejich kreativní produkce jako klipy, hudební nahrávky,
rozhovory, reportáže a další. Korpus zdrojů byl sestaven s cílem co největší obsahové
reprezentativnosti a zároveň s ohledem na tematické zaměření práce a na kategorie určené
v rámci teorie, která slouží jako vodítko. Šlo tedy o využití co největšího objemu materiálu,
abych získala co nejlepší přehled o způsobech a tématech argumentace. Toho jsem dosáhla
postupným načítáním a sledováním výstupů. Z uvedeného širokého korpusu pak byly vybrány
zdroje, které nejvhodněji vystihují argumentaci produkovanou asociacemi.

23

Patterson, Williams, Collecting and Analyzing Qualitative Data, 46-9.
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Struktura práce
Text práce je rozčleněn do čtyř hlavních oddílů a ty jsou dále rozděleny do kapitol a
podkapitol. V prvním oddílu jsou představena teoretická východiska práce – jsou diskutovány
teorie občanství a prezentována teorie Christiana Joppkeho, která se pokouší o syntézu
některých teoretických proudů a tedy o celistvé uchopení občanství pozorováním jeho tří
dimenzí – statusu, práv a identity. Druhý oddíl je věnován přehledu vývoje italské legislativy
občanství od sjednocení Itálie až do současnosti. Zde se opírám o zákony schválené italským
parlamentem a oficiální komentáře, které k předmětné legislativě poskytují především
ministerstvo vnitra a ministerstvo zahraničí. Cílem tohoto oddílu je ukázat silnou tradici
principu jus sanguinis, která zůstává nedotčena po celou dobu existence jednotné Itálie. Třetí
oddíl představuje asociace potomků imigrantů (pro přesnost: jedná se o dvě asociace a
nezávislou iniciativu, která se prezentuje pouze filmem, jenž na dané téma natočila), které
jsou hlavními protagonisty boje druhé generace za změnu zákona o občanství. Čtvrtý oddíl
obsahuje samotnou analýzu produkce asociací potomků imigrantů v Itálii. Zkoumané výstupy
mají podobu textů, ale i audio-vizuálních materiálů. Argumentace je rozdělena do tří
podkapitol, podle toho jestli tematicky zapadá do dimenze statusu, práv či identity občanství.
Tato empirická část je vsazena do výchozího teoretického rámce a v jeho světle je také
vyložena. Cílem analýzy je zjistit, jestli je argumentace vedená v multikulturním směru, jak
by se dalo očekávat podle představené teorie a podle logiky věci, nebo jestli využívají
argumentaci tradiční, s odkazy na národní stát jako komunitu vykazující se určitými
společnými prvky ve stylu 19. století, popřípadě směs obou způsobů argumentace. V závěru
jsou nabyté poznatky shrnuty a diskutovány.
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1. Teorie občanství
V této kapitole představuji nejvýznamnější poválečné teorie občanství a závěrem Joppkeho
teorii občanství jako statusu, práv a identity, která bude mi vodítkem, pro zbytek práce.
V 90. letech, po přelomové práci Rogerse Brubakera Citizenship and Nationhood in France
and Germany24, se občanství stalo módním slovem mezi mysliteli napříč politickým
spektrem. 25 Citizenship studies (studia občanství) byla ustanovena jako de facto obor
v humanitních a společenských vědách. 26 Rozvoj zájmu vědecké komunity o toto téma je
vysvětlován ve spojitosti s podmínkami, které jsou široce definovány jako postmodernismus a
globalizace. Objevila se nová společenská hnutí, která se dožadovala uznání a přerozdělování.
Velké společenské otázky, jako status imigrantů, domorodých národů, uprchlíků, skupin
žijících v diasporách, byly čím dál častěji diskutovány jazykem práv a povinností, tedy
jazykem občanství. Docházelo k novému definování práv a povinností, ale i ke
zpochybňování toho, co vlastně znamená být občanem, a kteří jednotlivci a skupiny do této
kategorie spadají. Jinými slovy, byly formulovány a novými způsoby uspořádávány tři
základní osy: rozsah, obsah a hloubka občanství. 27 Kymlicka a Wayne chápou oživení zájmu
o toto téma jako přirozené vyústění politické filosofie 70. a 80. let, jejímiž ústředními
koncepty byly spravedlnost a členství v komunitě, které pojem občanství spojuje. Váhu
přikládají i politickým událostem a světovým trendům té doby, jako jsou rostoucí apatie
voličů a závislost na sociálním státu v USA, nástup nacionalistických hnutí ve východní
Evropě, tlaky způsobené multikulturními a multi-rasovými populacemi v západní Evropě, či
odpor proti státu blahobytu (welfare state) v thatcherovské Británii. 28

1.1 T.H. Marshall: Občanství jako záruka třídního smíru
Roky po konci studené války nebyly samozřejmě prvním obdobím, kdy se badatelé zajímali o
téma občanství. Politické modely občanství s důrazem na politická práva, jednotlivce a stát
byly výsledkem úvah již J. J. Rousseaua (společenská smlouva), či např. Johanna Gottlieba
24

Brubaker, Rogers, Citizenship and Nationhood in France and Germany (Cambridge: Harvard University Press,
1992). 270s.
25
Kymlicka, Will, Norman, Wayne, „Return of the Citizen: A Survey of Recent Work on Citizenship Theory,“
Ethics, Vol. 104, No. 2 (Jan., 1994), 352, (pp. 352-381).
26
Isin, Engin F., Turner, Bryan S., Handbook of Citizenship Studies, (London: Sage Publications Ltd, 2002), 1.
(celkem 340 s.).
27
Isin, Turner, Handbook, 1 – 2.
28
Kymlicka, Wayne, „Return ,“ 352.
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Fichteho (věda o právech) 29 a dalších. Mezi odborníky však nepanovala a nepanuje shoda, jak
má být přesně objekt studií občanství definován. „Občanství znamená různé věci pro různé
lidi.“30, uvádí Roche se své knize shrnující vývoj koncepcí občanství od druhé světové války
do devadesátých let.31 Joppke označuje občanství jako „notoricky polyvalentní pojem
s mnoha významy a důsledky“ 32 Rogers vykresluje občanství následovně: „nejstarší,
nejzákladnější a nejrozšířenější význam občanství je jistý druh členství v politické
komunitě.“33
Odborníci se sice neshodují na jednotné definici občanství, shodují se však na „otci
zakladateli“ studií občanství, kterým byl Thomas Humprey Marshall. Všechny odborné
články i knihy spojené s tématem občanství se na něj odvolávají, jako na pravého průkopníka
a nejvýznamnějšího poválečného teoretika občanství. 34 Svou koncepci občanství představil
v knize Citizenship and Social Class, 35 kde argumentuje, že právě občanství, spolu s třídním
rozvrstvením jsou základními rysy kapitalistických společností. Svou teorii zakládá na vývoji
práv v historii Británie a občanství podle něj dělí na tři elementy – občanský, politický a
sociální. 36
Občanská práva („civil rights,“ ne „citizenship rights,“ někdy také uváděná jako „legal rights“
– zákonná práva) se podle něj formovala v 18. století, politická v devatenáctém a sociální
ve dvacátém. 37 Občanská/zákonná práva se vytvářela díky zvykovému právu (common law),
porotnímu systému soudů a habeas corpus, a obsahovala právo na soudní proces, na
spravedlivé slyšení, na přístup k zákonným zdrojům. Vývoj těchto práv v 17. a 18. století
vnímá jako první elementární formu občanství.38 V 19. století se pak rozrůstala práva
politická, přičemž původní občanská práva byla rozšiřována na širší segmenty společnosti. I
práva politická se z původní úzké, majetkově privilegované skupiny postupně šířila na čím dál

29

Turner, Bryan S., „Citizenship Studies: A general Theory,“ Citizenship Studies Vol. 1., No.1, 1997, 5.
Barton, Len, „The Struggle for Citizenship: the case of disabled people,“ Disability, Handicap and Society
Vol.8, No. 3, 1993, 240.
31
Roche, Maurice, Rethinking Citizenship: Welfare, Ideology and Change in Modern Society (Cambridge: Polity
Press, 1992). 280s.)
32
Joppke, Christian, Citizenship and Immigration, KL (Kindle Location) 80.
33
Smith, Rogers, “Citizenship: political,” in Neil J. Smelser and Paul Baltes, (Eds.), International Encylopedia
of the Socialand Behavioral Sciences (New York: Pergamon, 2001), 1857– 60.
34
Viz např. Janoski, Thomas, Gran, Brian, „Political Citizenship: Foundation of Rights,“ in Handbook of
Citizenship studies, Isin, Engin F., Turner, Bryan S, (eds.), (London: Sage Publications Ltd, 2002), 37, Joppke,
Citizenship, KL. 233, Kymlicka, Norman, „Return,“. 355.
35
Marshall, Thomas Humprey, Citizenship and Social Class and other essays (Cambridge: Cambridge
University Press, 1950). (101s).
36
Marshall, Citizenship,10.
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Ibidem, 14.
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Turner „Citizenship Studies,“ 11.
30
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větší okruh obyvatel.39 Práva, která dříve náležela pouze bílým majetným protestantům –
mužům, byla postupně rozšířena na ženy, dělnickou třídu, Židy, katolíky, černochy, a další
dříve vyloučené skupiny.
Nejplnější vyjádření občanství představuje pro Marshalla liberálně-demokratický stát
blahobytu. Garancí občanských, politických a sociálních práv zajišťuje stát blahobytu
každému pocit plného členství ve společnosti.40 K naplnění tohoto aspektu občanství došlo ve
století dvacátém rozšířením sociálních práv, institucionalizovaných státem blahobytu.
Marshall argumentoval tím, že občanství zmírňuje a redukuje dopad hospodářských
nerovností, které vychází z tržních vztahů. Řečeno bez obalu, občanství řeší, nebo alespoň
minimalizuje, antagonismus mezi společenskými třídami, charakteristický pro kapitalistická
hospodářství.41 Oproti konci 19. století, kdy evropské společnosti procházely třídními
konflikty, omezilo občanství napětí mezi třídami, protože přerozdělovalo zdroje dostupné
díky hospodářskému růstu. Díky občanství měli obyvatelé nárok na podíl na zabezpečení z
důchodového a sociálního systému, na rodinné dávky, všeobecné vzdělávání, atd..42
Marshallova teorie občanství reflektuje dobu a místo, ve které vznikla, tedy poválečnou
Británii, s tradicí dělnického boje o přerozdělení zisků z výroby a poválečné instituce státu
blahobytu.43 Marshall navíc nechápal občanství jako nacionálně či teritoriálně ohraničený
konstrukt. V období před nástupem globalizace byla linie konfliktu funkční, nikoli teritoriální,
a otázkou bylo, jak může být dělník občanem. 44

1.2 Kritika Marshallovy teorie
Tento poválečný pohled na občanství byl však od 80. let silně kritizován ze dvou směrů. První
se zaměřuje na nutnost doplnit, či nahradit pasivní přijímání občanských práv aktivním
uplatňováním odpovědnosti a občanských ctností, do kterých patří např. spoléhání na vlastní
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Isin, Engin F., Turner, Bryan S., „Investigating Citizenship: An Agenda for Citizenship Studies,“ Citizenship
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síly v ekonomické oblasti, či politická participace. Tato kritika zaznívala především z řad neokonzervativců okolo Thatcherové a Reagana. 45
Druhá oblast kritiky zdůrazňuje nutnost upravit definici občanství tak, aby byla schopna
pojmout rostoucí společenskou a kulturní pluralitu moderních společností. 46 Kritici
argumentují, že občanství není pouze status, definovaný souborem práv a odpovědností, ale
také identita a vyjádření příslušnosti k určité politické komunitě. Podle Marshalla bylo
z britské společnosti a společné kultury vyloučeno pouze dělnictvo. V devadesátých letech se
však badatelé začali zajímat o další skupiny, jako domorodé národy, etnické a náboženské
menšiny či homosexuály, které se cítily vyloučeny ze „společné kultury“. Přestože tyto
skupiny vlastnily status občana, vnímaly vlastní odlišnost.47 V devadesátých letech se tedy
výzkum občanství vydává tímto směrem a vznikají teorie sexuálního, ekologického, či
kosmopolitního občanství. 48
Joppke, jehož teorie bude později představena, a které se budu v této práci držet, však
navrhuje návrat od těchto „občanství s přídavným jménem („hyphenated citizenships“)
k tomu, co občanství ve skutečnosti je, tedy členství ve státě, a z tohoto hlediska osvětlit práva
a identity s ním spojené.49 Předtím je však potřeba představit tři nejvýznamnější teoretické
proudy vzniklé v 90. letech, které Joppke propojuje. Jedná se zaprvé samozřejmě o teorii
společenského uzavření (Citizenship as social closure) Rogerse Brubakera, který
argumentuje, že občanství je výsadou národního státu; a za druhé o post-nacionální přístup,
který vnímá občanství jako oslabené, či znehodnocené globálním režimem lidských práv.
Zástupcem tohoto proudu je Yasemin Soysal. 50 Třetím přístupem je multikulturní občanství,
které reflektuje rostoucí diversifikaci společnosti, způsobenou imigrací a navrhuje ustanovení
zvláštních práv pro etnicky a nábožensky odlišné skupiny.
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1.3 Rogers Brubaker: Občanství jako nástroj uzavírající společnost (Citizenship as
Social Closure)
Sociolog Rogers Brubaker se v první kapitole svého nejvýznamnějšího díla Citizenship and
Nationhood in France and Germany zamýšlí nad tím, co je občanství, k čemu slouží a komu
slouží. V knize, která porovnává pojem občanství a jeho legislativní vývoj v Německu a ve
Francii, poprvé vystihuje duální funkci moderního občanství, a sice že je vnitřně inkluzivní,
avšak navenek exkluzivní, a tedy umožňuje státům existovat v podobě relativně uzavřených,
sebe-reprodukujících jednotek. Každý moderní stát identifikuje skupinu osob jako své občany
a ostatní jsou tak implicitně označeni jako ne-občané – cizinci. Tato ohraničená skupina
občanů je obvykle nahlížena jako národ, jako něco více soudržného než pouhý souhrn osob,
které náhodou právně náleží ke státu. Mezi občany a cizinci je rozdíl, který s sebou nese
právní dopady a ideologický náboj. 51 Význam Brubakerova díla byl tak velký, že v návaznosti
na něj vzniklo zcela nové, interdisciplinární pole bádání, zabývající se občanstvím a imigrací.
Brubaker se nezabývá občanstvím z perspektivy politické sociologie, kterou na občanství
zajímají jeho práva a povinnosti. Přikládá naopak velkou důležitost instituci formálního
občanství, z toho důvodu, že jej vnímá jako mocný nástroj společenského uzavření. Uvádí, že
národní stát je architektem a garantem moderních forem uzavření, či omezení a jako příklady
uvádí instituce státních hranic, volebního práva, vojenské služby a naturalizace. V každém
z těchto případů je instituce občanství rozhodující pro participaci, či vyloučení. Díky instituci
občanství se stát může cizincům uzavřít nebo kontrolovat jejich pohyb přes hranice. 52
Brubaker uvádí, že občanství bylo poprvé formálně ustanoveno po roce 1815 v mezinárodních
smlouvách mezi německými státy, aby úřady jednotlivých států mohly vyhošťovat migrující
zbídačenou populaci, která k nim přišla ze sousedního německého státu.53 Od počátku je tedy
občanství vnímáno jako nástroj pro uzavření teritoria státu.
Brubaker dále uvádí, že uzavřenost vůči ne-občanům je nesmírně důležitým rysem, který
přetrvává v uvažování moderního státu. Skrze prizma uzavřenosti totiž nahlíží na sebe sama,
jako na ohraničený národní stát, jehož telos je vyjadřovat vůli a hájit zájmy svého
ohraničeného národa, a na čemž také závisí jeho legitimita. Jako příklad uvádí „všeobecné“
volební právo, které je ve všech zemích vyhrazeno pouze občanům. Fakt, že tento model
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nebyl nikdy nikde zpochybněn, svědčí o síle nacionalismu moderních států. 54 Jako další
důvod pro uzavření národního státu uvádí materiální zájmy, jako např. vyloučení cizinců,
vnímaných jako nespolehlivé osoby, z určitých institucí (vojenská služba, veřejná správa), či
fiskální zájmy, kdy jsou cizinci vyloučeni z účasti na sociálních programech.55
Všechny formy uzavření předpokládají, že bude definováno, kdo do uzavřené společnosti
nepatří. Občanství je samo o sobě abstraktní formální konstrukt. Ačkoliv v zásadě nemá nic
společného s etnicitou, kulturou, národností apod., v praxi se formální uzavření vůči neobčanům může překrývat s neformálním uzavřením vůči etnickým či kulturním ne-členům
národa.56
Nakonec Brubaker dokládá, že občanství není pouze nástrojem užívaným k uzavření národa,
ale také objektem uzavření. Je to status, ke kterému je omezen přístup. Státy připisují
občanství při narození, aby si zajistily loajalitu občana. Sporné je však udělení občanství
dítěti, které se narodí na území státu rodičům ne-občanům – různé státy v tomto případě
uplatňují různé politiky. Nejlépe ale občanství jako objekt uzavření ilustruje naturalizace.
Zcela závisí na uvážení státu, a je velmi vzácné, až anomální. Je privilegiem uděleným ze
strany státu jedincům, kteří splní kritéria a zaslouží si ho. 57
Brubaker tedy definuje občanství jako status, který je nástrojem v rukou státu, a který uzavírá
společnost na dvou úrovních – teritoriálně a v oblasti výhod určených pouze občanům; a na
druhé úrovni je sám přístup k občanství umožněn pouze osobám, které splňují určité
podmínky.

1.4 Yasemin Soysal: Post-nacionální členství
Druhá práce, která byla v devadesátých letech pro studium občanství rozhodující, je kniha
Limits of Citizenship: Migrants and Postnational Membership in Europe. Yasemin Soysal je
významnou zástupkyní post-nacionálního proudu uvažování o občanství, či spíše členství ve
společnosti, protože se jí jako první podařilo zachytit a interpretovat vliv procesu globalizace
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a mezinárodní migrace v rostoucí celosvětové kultuře lidských práv na zásadní změnu
významu a regulace občanství coby členství ve státě. 58
Autorka artikuluje znaky druhého přístupu k občanství a jeho vztahu s národním státem. Ve
své teorii dochází k absolutně odlišným závěrům, než jsou ty, ke kterým došel Brubaker.
Vrací se zpět k Marshallově pojetí občanství, které v sobě nese práva a nároky, a které je
inkluzivní. Oproti Marshallovi však tvrdí, že práva nevycházejí z národního občanství, ale
z univerzálního lidství, z toho, že člověk, je člověkem a proto má nárok na určitá univerzální
práva, jejichž artikulace silně zaznívala a rezonovala po druhé světové válce. 59 Zpochybňuje
koncept občanství jako národně definovaných politických komunit. Zpochybňuje, že tyto
ohraničené národní kolektivy jsou normativním základem pro práva a společenskou solidaritu,
a že jsou autentickým prostorem pro realizaci aktivního občanství. 60 Uznává, že v 19. století,
v době budování národa (nation building), se občanství, coby ideologie a instituční praxe
opírala o komponenty práv a identity. Teritoriálně a národnostně uzavřené kolektivy se staly
občany díky rozšiřování práv a privilegií na další vrstvy společnosti a také tím, že jim byla
připisována odlišnost, kterou se oddělovaly od okolních národů. V občanství tak byl spojen
princip práv s principem národnosti.61 V poválečné éře v tomto chápání občanství však podle
ní nastal obrat. Na příkladu poválečné imigrace do Evropy dokazuje, že význam národního
občanství ustupuje více univerzálnímu modelu členství, jenž vychází z osobních práv, která
nejsou vázána na teritorium. Tvrdí, že „gastarbaiteři“, kteří přišli do rozkvétajících severských
a západních evropských ekonomik a získali trvalý pobyt, mají občanská a sociální práva, která
se téměř vyrovnají právům občanů podle narození, a nemusí se přitom stát občany
hostitelských zemí. 62
Soysal rozeznává zdroje „postnacionálního členství“ v čím dál větší vzájemné závislosti
nadnárodních politických struktur, která odrazuje hostitelské země od toho, aby zacházeli
s imigranty podle vlastní libovůle.63 Druhým zdrojem je vzestup pravidel a koncepcí, které se
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týkají práv jedince, a které si osobují všeobecnou platnost.64 Pojetí občanství, coby instituce
poutající v sobě práva a identitu, již není platné, protože práva jsou institucionalizována jako
lidská práva na globální úrovni. Naproti tomu identity jsou stále vnímány ve spojení
s národním územím. Ale i v zde nastává změna, neboť identity nejsou výlučně národní, ale
konkurují jim další druhy identit.65
Toto

pojetí

občanství

odráží

největší

možný

rozsah

multikulturního

přístupu

západoevropských států k integraci imigrantů. Jeho znaky jsou malý důraz na občanství,
důvěra ve fungující právo a stát blahobytu, nečinění rozdílu mezi občany a cizinci a také
nechuť vnucovat lidem identitu. Její pojetí se staví proti neměnnosti národa a umožňuje
proměnlivé kategorie a hranice. 66
Joppke trefně poznamenává, že zatímco toto pojetí post-národního členství ve společnosti
maximálně vyhovuje imigrantům, pro jejich děti může být překážkou, pokud v zemi
neexistují inkluzivní zákony občanství. Rodiče – imigranti si nemusí pořizovat nové
občanství, a přesto nepřijdou o práva. Avšak pro druhou a třetí generaci to může znamenat
permanentní odsun do pozice „metoiků“ – obyvatel státu s určitou právní ochranou, ale bez
politických práv, tedy do pozice druhořadých členů společnosti. Joppke upozorňuje, že Soysal
příliš snadno přehlíží zranitelnost, kterou s sebou přináší status ne-občana. 67

1.5 Will Kymlicka: Multikulturní občanství
Třetí přelomovou prací v teorii občanství v 90. letech bylo Multicultural Citizenship: a liberal
theory of minority rights od Willa Kymlicky. 68 Význam Kymlickova příspěvku spočívá v
obraně role, kterou hrají kultury v poskytování rámce individuální autonomie. Jeho „liberální
teorie práv menšin“ ukazuje, že liberální přístup by měl přiznávat různým etnokulturním
menšinám různá (diferenciovaná) práva. 69 Řeší otázku, jak smířit občanství s etnickou
diversitou, která je důsledkem (nejen) migrace a zabývá se právy imigrantů.
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Zatímco koncept post-nacionálního členství považuje občanství za zbytečné, protože
univerzální lidská práva ho v čím dál větší míře nahrazují a jsou zcela dostatečná pro všechny,
koncept multikulturního občanství poukazuje na nedostatky občanství pro etnické a
národnostní menšiny. Hovoří o případech, kdy všeobecná platnost práva, i v případě, že je
rozšířena na ne-občany, je problémem a ne řešením (je uveden příklad oficiálního jazyka,
který však není jazykem menšiny, která na území žije již velmi dlouho, či státní svátky, které
odráží pouze náboženský kalendář většiny, nikoli menšiny imigrantů). 70 Proto podle
Kymlicky musí liberalismus, aby zůstal věrný svým principům svobody a rovnosti, chránit
práva minorit.
Odvolává se na teoretiky, které nazývá „kulturními pluralisty“, když tvrdí, že občanství musí
vzít v potaz kulturní a další odlišnosti menšin. Práva občanství, původně definovaná
„bělochy“ a pro „bělochy,“ nemohou pojmout zvláštní potřeby menšin. Tvrdí, že tyto skupiny
je možné integrovat do společné kultury, jen pokud bude přijato „diferencované občanství“
(„differentiated citizenship“). Podle tohoto konceptu by byli členové menšin zahrnuti do
politické komunity nejen jako jednotlivci, ale i skrze danou menšinu a jejich práva by do
určité míry záležela na jejich členství v ní. Jako příklad uvádí zvláštní výjimky, které požadují
menšiny, aby mohly vykonávat své náboženské obřady, či historicky znevýhodňované
skupiny jako např. černoši, které vznáší požadavky zajištěné reprezentace v politickém
procesu, nebo národnostní menšiny, které požadují samosprávu (např. Kurdové). 71
Mnozí vidí návrhy diferencovaného občanství jako oxymóron, neboť občanstvím chápou
rovné postavení všech před zákonem a rovné zacházení se všemi podle zákona. Právě
demokratické občanství se liší od feudálního a dalších předmoderních pojetí tím, že politický
status člověka není určen jeho náboženstvím, etnicitou či třídou.72 Kymlickův vzkaz však zní,
že pokud liberální státy chtějí dostát své ideologii svobody, musí zajistit přístup všem svým
členům k jejich kultuře – většině, stejně jako menšině. 73
Multikulturní občanství zajišťuje také druhý liberální princip – rovnost. Tvrdí totiž, že postoj
neutrality, nebo opomíjení náboženské a kulturní odlišnosti není dostatečný, protože stát se
nemůže odstřihnout od své historie a je tedy a priori etnicky či národnostně nějak naladěn
(což dokazují např. již zmíněné národní svátky, jazyk, či symboly). Stát nemůže být kulturně
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neutrální a nevědomky propaguje určitou kulturní identitu. Protože každý stát je určitým
způsobem kulturně přednastaven, je třeba chránit práva menšin na jeho území.
Liberální přístup tedy nezpochybňuje existenci a autoritu národního státu, protože zajišťují
většině kulturu, která je nezbytná pro její svobodu. Na druhou stranu ale liberální postoj
přikazuje, aby i menšiny měly přístup ke své vlastní kultuře. 74
Kymlicka se nesnaží přijít s univerzálním receptem pro všechny menšiny, uznává, že každá
má specifické potřeby a podle nich je třeba nastavit režim ochrany jejích práv. Kymlicka je
dělí do tří kategorií: 1) práva na zvláštní zastoupení (pro znevýhodněné skupiny, např. chudí,
staří, Afroameričané apod.), 2) multikulturní práva (pro imigranty a náboženské skupiny), 3)
práva na samosprávu (pro národnostní menšiny jako např. původní obyvatelé amerického
kontinentu či Austrálie). 75 Jejich společným účelem je jak integrace do společnosti, tak
ochrana kulturních rozdílů. 76

1.6 Joppke: synteze
Christian Joppke, poprvé představuje svou teorii občanství v článku, který vyšel v roce 2007
v Citizenship Studies. Článek pojmenoval „Transformation of Citizenship: Status, Rights,
Identity“ a syntetizuje v něm přístup Brubakera a Soysal. Tvrdí, že zastánci jedné teorie, kteří
byli přirozeně kritiky té druhé, neviděli, že každá z teorií zkoumá jinou dimenzi občanství.
Brubaker zkoumal status, zatímco strana zabývající se dopady globalizace a post-nacionálním
členstvím adaptovala na novou situaci Marshallovu teorii občanství zaměřenou na práva. Obě
strany ignorovaly, že není logicky možné kritizovat koncept občanství zakládající se na
právech konceptem občanství spočívajícím na statusu a naopak. 77 V knize Citizenship and
Immigration z roku 2010 rozvíjí ideje tohoto článku a zahrnuje do své teorie i Kymlickův
přístup multikulturního občanství. Opět tvrdí, že každý z autorů analyzuje jiné aspekty
občanství, a proto ve své teorii přichází s celostním přístupem, který se snaží pojmout
všechny aspekty. Navrhuje zkoumat občanství z hlediska statusu, práv a identity. A právě
z tohoto pojetí budu vycházet ve své práci při zkoumání požadavků na občanství různými
aktéry, kteří bojují za změnu italské legislativy v oblasti udílení občanství.

74

Kymlicka, Multicultural, 125.
Kymlicka, Wayne, „Return ,“ 371 – 2.
76
Joppke, Citizenship, KL. 528.
77
Joppke, „Transformation ,“ 37.
75

22

1.6.1 Občanství jako status
Joppke definuje status jako nejzákladnější aspekt občanství, který označuje formální členství
osoby ve státě a formální pravidla přístupu k němu. Občanem je ten, kdo má cestovní pas
daného státu. Upozorňuje, že tento formální status v sobě může nést obrovské vnitřní
rozvrstvení práv. Jako nejzjevnější příklad uvádí vyloučení žen a rasových menšin z rovného
přístupu k celému spektru marshallovských práv, obzvláště těch politických, často dlouho do
druhé poloviny dvacátého století, přestože o formálním občanství těchto skupin nebylo nikdy
pochyb. 78
Joppke ve svých statích představuje, jaký byl v posledním půl století vývoj statusu, stejně
jako práv a identity, zahrnutých v občanství. Co se týče statusu, nejvýznamnějším trendem ve
státech západního světa (tzn. země západní Evropy, USA, Kanada, Austrálie, které ve své
knize sleduje a srovnává) byla liberalizace přístupu ke statusu občana. To znamenalo
odstranění bariér naturalizace na základě rasy a pohlaví a příklon k přidělování občanství
podle státu narození, spíše než podle původu rodičů. Nezbytným důsledkem tohoto otevření
statusu občanství je růst vnitřní rozmanitosti občanů ve státě, rozmanitosti etnické, rasové a
náboženské. 79
V západní Evropě znamenal tento liberalizační trend nejprve zrušení patriarchálních pravidel
připisování občanství dítěti podle národnosti otce, a pak zrušení automatické ztráty původního
občanství ženy, pokud si vzala cizince. Od 80. let rušily západoevropské státy překážky pro
zisk občanství gastarbaiterům, kteří v zemi byli trvale usazeni, a jejich dětem. Princip
podmínečného jus soli (zisk občanství podle státu narození) získával navrch nad tradičním
principem jus sanguinis (dítě získává občanství podle občanství rodičů, ne podle státu ve
kterém se narodilo, což byl dlouho klasický přístup národních států). Dnes většina států
Evropské unie (EU) poskytuje buď automatické, nebo volitelné občanství druhé a třetí
generaci imigrantů, tedy dětem gastarbaiterů a jejich dětem. Co se týče naturalizace, trendem
je zkracování požadované doby legálního pobytu na území státu. Omezuje se i absolutní
pravomoc státních úředníků rozhodujících o udělení občanství. V některých státech
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(Nizozemí, Německo) lze za určitých podmínek uplatnit na naturalizaci právní nárok.
Projevuje se i tendence tolerovat dvojí občanství. 80
Ve všech zemích samozřejmě tento proces neprobíhal stejně. Joppke odkazuje na studii
Particka Weila z roku 200181, která srovnává přístupy k udílení občanství v pětadvaceti
západních zemích. Všimnul si, že pokud jsou zkombinovány tři rozhodující faktory, země se
řídí liberálními, nediskriminujícími zákony pro udílení občanství. Jedná se o: 1) zkušenost
minulé imigrace, která je dostatečně konsolidovaná, a jejímž důsledkem je velké množství neobčanů usazených na území státu; 2) absence obav z nedokončeného procesu budování
národa a konsolidované hranice, které snižují potřebu diskriminace na základě původu; 3)
zakořeněné liberálně demokratické normy a hodnoty, které velí, aby mezi subjekty a objekty
státní moci panoval soulad.82 Přestože určitý liberalizační trend je nezpochybnitelný, velmi
závisí na konkrétní historii a zkušenostech každé dané země.
Ve své další práci, „Citizenship between De- and Re-Ethnicization“83 přidává Joppke do
rovnice postoje státu k udílení občanství další proměnnou. Trvá na tom, že celkový
liberalizační trend se nedá popřít, a že historická zkušenost s imigrací v každé zemi hraje
důležitou roli pro postoj k udílení občanství cizincům. Dochází však k závěru, že, pro podobu
konkrétních zákonů ohledně statusu občanství a jeho nabývání je zcela zásadní ideologická
orientace konkrétní vlády v konkrétním období. V otázce politiky občanství existují v zásadě
dva trendy, které nazývá „de-etnicizace“ a „re-etnicizace“. První znamená snahu o
inkorporaci imigrantů, druhý snahu o udržení vazeb s vlastními emigranty, kteří žijí
v zahraničí již několikátou generaci. Pokud se jedná o vládu pravicovou, pak je upřednostněn
re-etnicizační přístup a princip jus sanguinis. Je-li u moci levice, bude upřednostněna
legislativa s tendencí k de-etnicizaci občanství a jus soli. 84 Marc Howard na základě svého
empirického komparativního výzkumu jedenácti západoevropských zemí toto tvrzení ještě
upřesňuje. Podle něj obzvláště záleží na existenci extrémně pravicové politické strany
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v politickém systému země, která zvládá dobře mobilizovat veřejné mínění. Pokud v systému
taková strana funguje, obvykle nedochází k liberalizaci politiky občanství. 85
Přestože přetrvávají partikulární specifika, během posledních padesáti let se v západních
demokraciích ohledně přístupu k občanství pro ne-občany a jejich potomky celkově projevuje
liberalizační trend. Udělení občanství cizinci se změnilo z anomálie, která záležela na libovůli
státu, na postup založený na pravidlech. V důsledku toho se status občanství „odsvětil“ a je
méně spojován s etnickým národem.

1.6.2 Občanství jako práva
Etnická diversifikace společnosti, která je důsledkem (nejen) migrace a liberalizovaného
přístupu k občanství, přesunula důraz z redistribuce a sociálních práv k právům menšin.
Joppke cituje výstižné vyjádření Pierra Rosanvallona: „Ústřední společenskou hodnotou
v multikulturní společnosti je tolerance spíš než solidarita a nestrannost spíše než rovnost.
„Dobrá společnost“ je společnost, která dovoluje pokojné soužití rozdílů, nikoliv společnost,
která garantuje začlenění.“86
Závažnou otázkou, co se týče nových etnik na území států a jejich práv, je jejich ochrana před
diskriminací. Klasická Wirthova definice menšiny zní: „skupina lidí, kteří jsou kvůli svým
fyzickým či kulturním rysům vyčleněni ze společnosti, ve které žijí a je s nimi zacházeno
jinak, nerovně, a kteří se proto považují za objekt kolektivní diskriminace.“ 87 Z čehož
vyplývá, že menšina de facto vzniká, teprve diskriminuje-li ji nějakým způsobem většina.88
Problémem, před kterým stát stojí, je rozhodnutí, mají-li menšiny být chráněny, nebo mají-li
být zrušeny ve jménu rovnosti? Přístup, který menšiny chrání a vyzdvihuje jejich odlišnosti,
se

obvykle

nazývá

multikulturalismus.

Druhým

přístupem

je

boj

s diskriminací

(„antidiscrimination“).89
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Multikulturalismus
Multikulturalismus, kterému byla dávána přednost po konci druhé světové války, nenutí
imigranty, aby se vzdali vlastní kultury. Cílem je integrace, ne asimilace. Původní kultura
tedy zůstává nedotčena. Stát má v tom případě dvě možnosti. Buď zůstává neutrální ke všem
kulturám a menšiny praktikují svou kulturu v soukromí. Nebo stát nemlčí a veřejně menšinu
uzná. Uznání se zakládá na politice universalismu, který usiluje o stejnou důstojnost pro
všechny jednotlivce, a zároveň na politice odlišnosti, která požaduje, aby jedinečná identita
jednotlivce či skupiny byla uznána. Multikulturalismus odmítá vnucení jedné kultury do jiné,
a také odmítá předpokládanou nadřazenost vnucované kultury. Požaduje presumpci rovné
hodnoty všech kultur. Umírněnější varianta prosazuje komplementární roli, 90 kdy
multikulturní práva menšin doplňují, spíš než nahrazují liberální práva a občanství.
Každopádně zásadní ve všech variantách multikulturalismu je požadavek, že menšinové
identity musí být veřejně uznány zvláštní dohodou, jako stojící mimo obecný právní řád, který
nezná rozdíly mezi skupinami lidí. 91 Zvláštní práva jsou minoritám přiznána jako výjimky
z obecného právního systému, pokud tento nepřiměřeně omezuje jejich kulturní nebo
náboženské způsoby. Cílem tohoto přístupu je integrace do společnosti, ne samospráva.92
Podle Joppkeho jsou nejefektivnější ochranou menšin všeobecně platná práva na svobodu
projevu, spolčování, soukromí, na rodinný život, náboženské vyznání a jeho praktikování,
které liberální stát garantuje všem. Připomíná, že integrace muslimů v liberálních
společnostech probíhala právě tak – obranou práv jedince. 93

Ochrana před diskriminací
Zatímco multikulturní přístup se snaží o zachování menšin, antidiskriminační přístup je
universalistický. Snaží se menšiny učinit neviditelnými, v určitém slova smyslu je „zničit“.
Americká občanská práva z poloviny šedesátých let dvacátého století, která se snažila ukončit
segregaci Afroameričanů, byla předchůdcem současných anti-diskriminačních politik. Jejich
cílem nebylo odstranit viditelný rasismus, ale „rasismus přístupu“, který bránil menšinám
v rovném přístupu k zaměstnání, vzdělání či bydlení. Joppke poznamenává, že v americkém
případě se prvotní snaha o rovné příležitosti překlopila ve snahu poskytnout rovné výsledky,
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zajištěné např. skrze kvóty. Tato snaha je spojená s pojmem afirmativní akce, či česky
pozitivní diskriminace. 94 Rozdíl ovšem je ten, že anti-diskriminace je „barvoslepá“, tedy
zaměřená i na bílé, zatímco pozitivní diskriminace systémem kvót nezbytně diskriminuje
bílé.95
V Evropě nikdy neexistoval systém apartheidu jako v Americe, proto se sem antidiskriminace dostala mnohem později, teprve s evropskou rasovou směrnicí z roku 2000,
která požaduje po členských státech postavit mimo zákon přímou či nepřímou diskriminaci na
základě rasy nebo etnického původu. Trend boje proti diskriminaci převládá nad
multikulturním přístupem a to z několika důvodů. Liberální státy přistupují k lidem jako
k jednotlivcům, spíše než jako ke členům určité skupiny. Zároveň chtějí prosazovat rovnost a
napravovat nerovnosti a nespravedlnost, proto dávají přednost anti-diskriminačnímu
přístupu.96

1.6.3 Občanství jako identita
V minulosti byla jednota a integrace moderních společností udržována díky nacionalismu občanství automaticky počítalo s národem. Občanství tedy neznamenalo pouhé členství, ale
členství v národě. Politická komunita měla být zároveň komunitou kulturní, komunitou
jazyka, zvyků, nebo víry. 97 Ale vzrůstající universalita občanství, kterou Joppke pozoruje
v dimenzi statusu a práv v západních společnostech, musela ovlivnit i identitu občanství,
právě tak, že byly rozředěny národní odlišnosti dříve charakteristické pro jednotlivé státy. 98 V
posledním půlstoletí je v západních demokraciích zřejmý trend od nacionalistického chápání
občanství k universalistickému, které staví na liberálně-demokratických hodnotách jako
svoboda, rovnost všech kultur apod. Tento trend katalyzovaly zkušenosti s vyhroceným
meziválečným nacionalismem v Evropě, hrůzy holocaustu a posléze poválečné deklarace
všeobecných lidských práv. Později se objevila potřeba integrace imigrantských populací do
společnosti a přinesla s sebou úvahy o novém pojetí národa, který se nezakládá na stejné
etnicitě, náboženství a zvycích. S liberálním, universalistickým pojetím národa a občanství a
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garancí práv pro menšiny přichází problém jednoty a integrace společností, které jsou čím dál
různorodější. Členství ve státě a identita jsou nyní dvě strukturálně oddělené věci. Je-li
krédem liberálního státu přijímání diversity, nemůže už vnucovat svým občanům uniformitu a
jedinou identitu ani jako podmínku pro zisk občanství ani ji používat jako nástroj pro udržení
jednoty ve státě. Naopak, původní identity menšin mají nyní status práv. 99
Je-li krédem státu diversita, stát musí hledět bez rozdílu a neutrálně na všechny odlišnosti,
jinak by byl viněn z diskriminace. Státy však přesto chtějí loajální občany, a hledají, co má
být novým tmelem moderních občanů. Jednota v takovém státě musí být universalistická.
Kampaně zamířené na integraci imigrantů jsou stále vedeny v termínech národa, avšak
současné definice toho, co znamená být členem liberálně demokratického národa, tj.
Američanem, Němcem, či Britem, v jádru opakují universalistická hesla liberální demokracie:
svoboda, rovnost, tolerance atd.100 Joppke používá Habermasovy úvahy: „společenské pouto
v liberálně-demokratických společnostech by mělo být právní, morální a politické, spíše než
kulturní, geografické a historické.“ Oproti starému, nacionálnímu patriotismu nazývá tento
druh patriotismu konstitucionálním. Všechny liberální státy tedy nakonec proklamují
identické hodnoty, které nevycházejí z kultury a historie, nýbrž vychází z principů liberální
demokracie. Jedná se právě o to, co Habermas nazval konstitučním patriotismem. 101
Kaufman upozorňuje na trend, kdy národní státy v oficiálních popisech sebe sama přestávají
odkazovat na společnou národní odlišnost či výjimečnost daného národa, což potvrzuje
postup liberálně-egalitární logiky do kulturní sféry západních států.102 Zároveň to však v praxi
znamená, že liberální stát je pouze pro liberální občany. Logika liberalismu má potenciál
vylučovat ty, kteří liberální názory nesdílí. 103
Kymlicka však na příkladu Kanady, jejíž ideologií je právě občanství jako komunita sdílených
liberálních hodnot, ukazuje nedostatečnost tohoto konceptu pro společenskou jednotu.
Upozorňuje na Québec, který definuje sebe sama „francouzskou skutečností“ a cyklicky
usiluje o odtržení. Kymlicka dochází k tomu, že sdílení politických hodnot nestačí, nýbrž je
potřeba sdílená identita, tedy sdílená historie, jazyk a snad náboženství, tedy přesně věci,
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které vícenárodní stát postrádá.104 Podobně argumentuje Sacks: „Problém hodnot, jakožto
zdroje identity, je to, že nejsou zdrojem identity. Hodnoty jsou universální, identita je
partikulární. Identita znamená, že se jedná o určité místo, určitou zemi, určitý jazyk, určitou
krajinu, určitou historii.“105 Vysvětluje, že identita je narativ, příběh, díky kterému jednotlivci
a skupiny chápou zpětně sami sebe. Právě to, že identita má strukturu příběhu, ji činí
výjimečnou, protože příběh může být pouze konkrétní a jedinečný. 106 Vrací se tedy ke
starému pojetí národní identity, protože vnímají mezery pojetí nového, založeného pouze na
universalistických hodnotách.
Státy se v průběhu minulého půl století posunuly od vnímání občanství jako konceptu těsně
spjatého s teritoriem a národností, kdy občanská identita znamenala sounáležitost se stejnou
etnickou skupinou sdílející totéž náboženství, zvyky a jazyk ke konceptu liberálně
demokratického občanství. Aby mohlo občanství zahrnovat rozmanitá etnika a náboženství,
stává se čím dál více universalistické a staví na hodnotách svobody, rovnosti a tolerance. Zdá
se ale, že nová forma identity občanství, tzv. konstituční patriotismus, kdy občané sdílejí
pouze universální hodnoty, jako tmel společnost nefunguje dostatečně. Všechny západní státy
hledají, jakým způsobem dát nový obsah vlastní občanské identitě.
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2. Legislativní vývoj udělování občanství v Itálii
V této kapitole nastiňuji vývoj legislativy týkající se občanství v Itálii od 19. století. Cílem je
ozřejmit silný vliv principu jus sanguinis v celé italské historii, který formoval i zákon č. 91
z roku 1992, platný v současnosti. 107
Království Piemontu a Sardinie, hnací motor italského sjednocení, bylo v právních otázkách
silně ovlivněno francouzskou napoleonskou legislativou, jelikož bylo mezi lety 1802–1814
včleněno do území metropolitní Francie. Jako převažující princip nabývání občanství
fungoval ve Francii jus sanguinis, ustanovený v napoleonském Code Civil z roku 1804,108
jehož vliv je zřejmý i v italském pojetí občanství.
Albertinský občanský zákoník sardinského krále z roku 1837 se zabývá otázkou občanství ve
smyslu přináležitosti poddaného ke státu pouze v případě nejasností či konfliktu
svrchovanosti dvou států, přičemž převládajícím rozhodujícím principem je jus sanguinis.
Zákoník kupříkladu poskytuje možnost přenesení povinnosti a práva poddaného na jeho
potomky narozené v cizině. Princip jus soli se však v několika opatřeních také projevil:
Kupříkladu byli-li rodiče neznámí, dítě se stalo poddaným sardinského krále. Nebo prožil-li
cizinec 10 let bez přerušení na území království, byl jeho potomek považován za sardinského
poddaného.109

2.1 Občanství po sjednocení Itálie
O italském občanství lze přirozeně hovořit teprve po roce 1861, tedy po sjednocení země.
Italský právník a politik Pasquale Stanislao Mancini přispěl k diskusi o definici národa na
právní úrovni tvrzením, že základním prvkem národa je "vědomí národnosti", tedy společné
národní identity určitého lidu, vyjádřené společným územím, původem, zvyky a jazykem. 110
Tato komunita tradic, jazyka a předků je přirozeně „spojena krví,“ tedy odráží princip jus
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sanguinis. Tehdy rozšířená evropská právní kultura preferovala model občanství, jakožto
spojujícího prvku mezi lidem (národem) a národním státem. Nový italský občanský zákoník
(Codice Civile) z roku 1865 z této právní kultury přirozeně také čerpá a v článku 4 prohlašuje,
že „italským občanem je syn italského otce“ („È cittadino il figlio di padre italiano“). 111
Princip jus soli byl v zákoně z roku 1865 ponechán v oblastech, kde ho stanovil Albertinský
občanský zákoník. 112 Italské občanství bylo možno získat naturalizací ustanovenou zákonem,
nebo královským dekretem. Zákon samozřejmě odráží kulturu devatenáctého století, ze které
vzešel, a která zdůrazňuje roli muže v rodině. Manžel – otec byl právnickou osobou, od které
se odvozovalo občanství celé rodiny. 113 Mužem nabyté občanství vztahovalo automaticky i na
manželku a nezletilé děti.114 Pokud si cizinka vzala Itala, automaticky získala italské
občanství. 115 Pokud si však cizinec vzal Italku, ta italské občanství ztratila a nabyla občanství
manželovy země.116 Zákon č. 217 z r. 1906 doplňuje ustanovení občanského zákoníku
ohledně naturalizace. Stanoví, že občanství může být uděleno královským dekretem cizinci,
který v Itálii pobýval nejméně 7 let. Do té doby nebyla stanovena žádná podmínka
předchozího pobytu v zemi. Tato doba se zmenšuje na tři roky, jestliže se cizinec ožení s
Italkou.117

2.2 Dvacáté století, emigrace a občanství
Devadesátá léta 19. století, a především první desetiletí dvacátého století, bylo
charakteristické intenzivní emigrací z Itálie do zemí, které se teprve zalidňovaly, a tedy
dávaly přednost občanství na principu jus soli. V italském právním systému byl zakotven
zákaz dvojího občanství a Italové, kteří nabyli občanství v zahraničí, své původní ztráceli
s tím důsledkem, že jejich děti italské občanství nezískávaly automaticky. 118 Panovaly obavy,
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že ztráta občanství by mohla znamenat roztržku se zemí původu a neochotu emigrantů a jejich
dětí k návratu. Proto byl návrat emigrantů usnadněn v zákoně 555 z roku 1912. Bylo jim
umožněno znovuzískání občanství po dvou letech rezidence v Itálii. Znovunabytí občanství
bylo automatické a nebralo v potaz vůli jednotlivce. Dvojí občanství bylo tolerováno
v případě nezletilých s možností zvolit si jedno po nabytí plnoletosti. Tato opatření byla jen
mírně modifikována zákonem, který platí v současnosti. Otázka dvojího občanství je dnes
regulována bilaterálními mezistátními smlouvami. 119
Podle zákona z r. 1912 zůstávaly v platnosti normy z roku 1865 – občanem je ten, který se
narodí italskému občanovi, anebo osobě, která v zemi sídlí nejméně 10 let. V tomto druhém
případě je získání občanství podmíněno absolvováním vojenské služby, anebo po deklarací
vůle získat italské občanství nejdéle rok po dovršení plnoletosti (21 let). Naopak už neplatí
možnost získat snazším způsobem občanství pro toho, kdo je narozen v Itálii otci cizinci. 120
Co se týče dospělých přistěhovalců, také nadále zůstává v platnosti ustanovení z roku 1865.121
Tato právní úprava zavedla do italského práva koherentní systém, který platil až do roku
1992. Významné změny, které zákonodárci zavedli, navazovaly na rozhodnutí Ústavního
soudu z roku 1975, číslo 87. Ten prohlásil části zákona o občanství z roku 1912 za neústavní.
Týkalo se to ztráty italského občanství v případě sňatku s cizincem, bez ohledu na vůli ženy.
Zákon z roku 1912 vycházel z premisy, že žena nedosahuje stejné právní způsobilosti jako
muž, což je princip, který Ústavní soud prohlásil v rozporu s italskou ústavou. Zákon 151
z roku 1975 v článku 219 proto zavedl opatření, podle nichž ženy, jež postihla ztráta italského
občanství proti jejich vůli, občanství znovu nabyly.122 Podobně rozhodnutí Ústavního soudu a
následný zákon zvrátily stav, kdy potomek matky Italky není automaticky Italem. Zákon č.
123 z roku 1983 tedy stanoví, že je občanem podle narození ten, kdo se narodí otci, nebo
matce, kteří mají italské občanství. V případě dvojího občanství se potomek rozhodne pro
jedno občanství po dosažení plnoletosti. Tento zákon také zrušil automatické nabytí italského
občanství cizincem/cizinkou v případě sňatku s Italkou/Italem, a nahradil ho automatickým
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nabytím občanství poté, co dotyčná osoba pobývá nejméně šest měsíců na území republiky, či
po třech letech od data jejího sňatku.123

2.3 Současná právní úprava
Současná právní úprava pochází z roku 1992. Zákon č. 91 přebírá principy předchozí
legislativy, tedy staví na principech jus sanguinis. Občanem podle narození je potomek otce či
matky, kteří vlastní italské občanství. Princip jus soli při narození je uplatňován pouze tehdy,
jsou-li oba rodiče dítěte neznámí či bez státní příslušnosti, nebo pokud potomek automaticky
nezískává občanství podle zákonů země původu rodičů. Pokud je cizinec adoptován Italy,
získává italské občanství.
I v dalších částech zákona je upřednostňován jus sanguinis. Pro osoby, které se nenarodily
italským rodičům, platí pro nabývání italského občanství následující zásady: cizinci, kteří
mohou prokázat, že jejich předci byli Italy podle narození, mají usnadněn přístup k nabytí
občanství (např. jim stačí pobyt trvající dva roky na území Itálie).
Naopak nabytí občanství podle principu jus soli není vůbec hladké. Potomek rodičů cizinců,
který pobývá na území Itálie nepřerušeně od narození až do dosažení plnoletosti, se může stát
italským občanem, jestliže o to zažádá do jednoho roku od dosažení plnoletosti. Není tedy již
požadován desetiletý pobyt rodičů na území Itálie, ale naopak je nově požadován nepřerušený
pobyt v Itálii až do osmnácti let.
Choť italského občana/italské občanky - cizinka/cizinec či bez občanství - může získat italské
občanství, jestliže po sňatku pobývá v Itálii nejméně dva roky. Pokud pobývá mimo území
Itálie, je lhůta prodloužena na tři roky po sňatku, (pokud se svazek nerozpadl, nebyl anulován,
atd.).
I zde jsou tedy ztíženy podmínky pro nabytí občanství – namísto původního požadavku šesti
měsíců pobytu v Itálii po sňatku jsou nově vyžadovány dva roky (pro přesnost uvádím, že tato
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modifikace byla do zákona dodána čl. 1 zákona č. 94 z roku 2009, který se nazývá
"Ustanovení týkající se veřejné bezpečnosti").124
U dospělých cizinců, kteří mají zájem získat občanství, je podmínkou trvalý pobyt. Délka
pobytu se liší podle země původu cizince. Jedná-li se o občana některé ze zemí EU, je
vyžadován čtyřletý legální pobyt. Jedná-li se o uprchlíka či člověka bez státní příslušnosti, je
třeba, aby na území legálně pobýval pět let. Ostatní cizinci, mají povinnosti žít na území Itálie
deset let. Na občanství neexistuje právní nárok, přesná formulace článku 9 zákona zní, že
„Italské občanství může být uděleno dekretem prezidenta republiky po konzultaci se Státní
radou, na návrh ministra vnitra.“125 Jedinec tedy nedostane občanství automaticky, jako
v případě narození italským rodičům či v případě adopce, ale jeho udělení závisí na zvážení
státních orgánů.
Ve všech případech je tedy nabytí občanství podle principu jus soli tedy poměrně těžko
schůdnou cestou.
Významná italská politoložka Giovanna Zincone, která se specializuje na otázky imigrace a
občanství, vysvětluje, že zákon č. 91/1992 nebyl kontroverzní, na jeho znění se shodly bez
problémů levice i pravice. Obě strany pracovaly s mýtem o „Jiné Itálii“ („L´Altra Italia“),
tedy komunitě Italů za hranicemi Itálie. Pro nacionalisty byla důležitá představa větší Itálie, a
levice zase chtěla vzdát čest dělníkům, kteří emigrovali. 126 První pokus o reformu tohoto
zákona přišel v roce 1999, kdy ministryně sociálních věcí Livia Turco chtěla zavést opatření
ve prospěch nezletilých potomků imigrantů v souladu s evropskými trendy. Podle návrhu by
rodiče cizinci mohli požádat o občanství pro dítě narozené v Itálii, když dosáhlo pěti let.
Cílem bylo, aby se po nástupu do školy děti imigrantů necítily a nebyly vnímány jako jiné.
Avšak návrh zákona nebyl nakonec projednáván, jelikož vláda považovala jeho načasování za
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nevhodné. Tehdejší středo-levá vláda nebyla připravena riskovat a téma občanství na principu
jus soli zpolitizovat.127
V roce 2000 středo-levicová vláda udělila jednoduchou deklarací občanství podle původu těm
Italům, kteří bydleli na územích, která byly v minulosti součástí Rakousko-Uherska. V roce
2006 udělila deklarací středo-pravicová vláda občanství lidem italského původu ve Slovinsku
a Chorvatsku.128 Zákony udělující občanství podle principu jus sanguinis tedy byly bez
problémů schvalovány.
Z iniciativy ministra vnitra Giugliana Amata za Pd byla v roce 2006 obnovena diskuse o
návrhu na reformu zákona o občanství. Jak píše Zincone, návrh byl opět v souladu s trendy v
EU: snižoval nutnou dobu pobytu cizince na 5 let, ale zároveň navrhoval zavést pro žadatele o
občanství jazykové požadavky a kladl důraz na formální přísahu věrnosti státu. Proti tomuto
návrhu tvrdě vystoupila opozice a občanství se tak stalo jablkem sváru. Výbor pro ústavní
záležitosti129 pak přišel s ještě liberálnějším jednotným textem, 130 avšak jeho diskuse byla
opakovaně odsouvána a dokonce zastavena rozpočtovým výborem. 131 Pád středo-levé vlády
v roce 2008 debatu o návrhu zcela zastavil.
Giovanna Zincone upozorňuje na vliv jednotlivce v dalším vývoji debaty o občanství.
V tomto případě se jednalo o vliv Gianfranca Finiho na překonání názorové propasti mezi
pravicí a levicí. Přestože dlouholetý předseda post-fašistické strany Alleanza Nazionale
(Národní aliance, AN) Fini nikdy nepoužíval anti-imigrantskou xenofobní rétoriku, byl
zastáncem represivního přístupu vůči nelegálním imigrantům, a kontroly migračních toků.
V roce 2002 byl podepsán jako spoluautor zákona Bossi-Fini, 132 který zaváděl například
podmínku pracovní smlouvy pro zisk povolení k pobytu, nebo použití lodí italského
námořnictva pro boj proti nelegálním imigrantům. Již od roku 2003 se však v této oblasti
začíná přibližovat k politickému středu a navrhuje snazší přístup k občanství pro imigranty,
zvláště nezletilé, a také volební právo v místních volbách pro imigranty. Zincone tento posun
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interpretuje jako snahu odlišit novou stranu Popolo della Libertà (PdL), kterou založil v roce
2009 spolu s Berlusconim, od otevřeně anti-imigrantské a islamofobní Legy Nord, představit
ji jako moderní, středo-pravicovou stranu a také zvýšit její koaliční potenciál a
důvěryhodnost.133 Díky tomuto přeskupení v pravé části italského politického spektra, mohli
zástupci PdL a Partito Democratico (Demokratické strany, PD) Fabio Granata a Andrea
Sarubbi navrhnout společný zákon o občanství, který reprodukoval výše zmíněný jednotný
text výboru pro ústavní záležitosti z období Prodiho vlády (2006-2008). Návrh plánoval snížit
dobu pobytu z deseti na pět let a požadoval pouze povolení k pobytu, namísto povolení
k trvalému pobytu.134 Návrh byl podepsán padesáti zákonodárci ze všech politických stran,
kromě Legy Nord. Nicméně většina středo-pravé koalice návrh odmítla.
Zincone toto radikální odmítnutí zákona objasňuje: Zákonodárci směšovali dvě nesouvisející
věci dohromady. Zákon rétoricky spojovali s nelegální imigrací. Odepření občanství
rezidentům s trvalým pobytem tak mělo nějakým způsobem „potrestat“ „zločinné, nelegální a
dokonce teroristické chování“ imigrantů.135 Opoziční postoj proti reformě, která by usnadnila
zisk občanství legálním imigrantům, je tak využíván jako nesprávná odpověď na požadavek
obyvatel po potlačení kriminality imigrantů a nelegálních přistěhovaleckých vln a obecněji po
omezení imigrace. S růstem anti-imigrantských nálad ve společnosti tak roste i neochota
zákonodárců liberalizovat přístup k občanství. 136 V roce 2009 byl naopak přijat tzv.
Bezpečnostní balík („Pacchetto sicurezza“), jehož hlavním cílem byl boj proti nelegální
imigraci. Zaváděl známý „zločin nelegálního pobytu na italském území“ („reato
clandestinità“) a další opatření, která měla vést k potírání nelegální imigrace. Mezi tato
opatření náleželo i ztížení podmínek získání italského občanství po sňatku s italským
občanem – nový požadavek zaváděl dva roky pobytu na území Itálie, jako předpoklad žádosti
o občanství. 137
Další návrhy na reformu občanství přicházely se zvyšováním kritérií pro získání občanství,
především ze strany PdL a Legy Nord. Některé návrhy byly naopak benevolentnější, klonící
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se k čistému principu jus soli. Celkem se do listopadu 2011, tedy do pádu Berlusconiho vlády,
sešlo v dolní i horní komoře italského parlamentu na 50 návrhů, 138 avšak ani jeden nebyl
přijat. Následující vláda Maria Montiho považovala za svůj hlavní cíl řešit ekonomické
problémy země a zákonem o občanství se nezabývala.
Prezident Napolitano změnu zákona o občanství dlouhodobě konsistentně rétoricky podporuje
a zástupce potomků imigrantů při různých příležitostech zve na oficiální akce do
prezidentského paláce. Vyznamenává je a hovoří o nich jako o „nových Italech.“ 139 To je
ovšem všechno, co pro ně jako prezident republiky v italském politickém systému může
udělat.
Nová vláda, sestavená na jaře 2013 si ovšem změnu zákona o občanství stanovila za jednu ze
svých priorit. Premiér Enrico Letta nominoval na post ministryně pro integraci Cécile
Kyenge, naturalizovanou Italku, původem z Konga. Jejím záměrem bylo do poloviny roku
2014 zákon o občanství změnit a zavést princip jus soli. Již 21. března, tedy ještě před
oficiálním nástupem do funkce ministryně v dubnu 2013, podala se skupinou poslanců z PD
návrh na změnu zákona o občanství akcentující princip jus soli. Do konce roku 2013 se
návrhů na změnu zákona se v parlamentu sešlo na dvacet, a to ze všech částí politického
spektra.140 V parlamentní i mimoparlamentní debatě byl často skloňován termín „jus soli
temperato“ tedy „umírněný“ či „modifikovaný“ jus soli. Modifikace pak spočívala v tom, že
občanství nemělo být uděleno čistě na základě narození dítěte v Itálii, ale byly přidávány
podmínky jako absolvování základní školní docházky v Itálii, popřípadě určitý počet let, který
na území legálně strávili rodiče ještě před narozením dítěte.141 Pokračování diskuse a přijetí
zákona bylo plánováno na jaro 2014, avšak se změnou italského premiéra a vlády v únoru
2014, přestal zákon být prioritou. Nicméně bývalá ministryně Kyenge, jejíž post nový italský
premiér Matteo Renzi zrušil, se nevzdává, a připomíná nutnost modifikace zákona o občanství
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zákonodárcům tak, že jim každý den od poloviny dubna 2014 předčítá příběh jednoho člena
druhé generace.142

2.4 Převaha jus sanguinis
Webové stránky italského ministerstva zahraničí shrnují principy, na kterých se zakládá
italské občanství. Na prvním místě uvádí princip jus sanguinis, podle nějž potomek získává
stejné občanství, jako je občanství jeho rodičů. Na druhém místě je princip jus soli, tedy
občanství podle země narození, ale zároveň upozorňuje, že to se týká jen některých případů.
Dalším principem je možnost dvojího občanství a posledním je záměr nabytí či zřeknutí se
občanství. 143
Historik Guido Tintori připomíná, právo na občanství je hlavním nástrojem, kterým daná
politická komunita právně definuje svou identitu. Normy regulující občanství vycházejí
z ideologie, identity a kultury, ale také z politických potřeb a strategií dané politické komunity
v daném historickém okamžiku.144 Itálie od svého vzniku zastávala princip jus sanguinis.
Fenomén, který se jako červená nit vine její historií po sjednocení, je emigrace Italů za prací.
Italští zákonodárci však vždy chtěli udržet pouto mezi svými občany a jejich potomky
v zahraničí a vlastí. Italští historikové Gallo a Tintori pozorují, že legislativa byla vždy
formulována tak, aby ztratit italské občanství bylo pro emigranty obtížné. Zároveň
zákonodárci usilovali o silná pouta s italskou diasporou ve světě a s potomky emigrantů, a
proto potomkům znovuzískání italského občanství usnadňovali. 145 Z tohoto důvodu je zákon
nastaven tak, že není stanoven limit počtu generací, důležité je při žádosti o italské občanství
prokázat, že předek byl Italem. 146 Všechny uvedené zákony, včetně toho posledního, jsou tedy
formulovány tak, jako by Itálie byla země emigrace, nikoliv imigrace. Zákon platný
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v současnosti je zvláště restriktivní v přístupu k občanství pro ty, kteří se nemohou opřít o
pouto s italským předkem, či manželem/manželkou.147

2.5 Italské občanství v kontextu teorie
Jak už bylo uvedeno, Christian Joppke přichází s teorií, která vnímá občanství ve třech
dimenzích – statusu, práv a identity. Tvrdí, že západní státy své občanství ve všech třech
dimenzích liberalizují, v tom smyslu, že občanství už nevyjadřuje sounáležitost člověka
s komunitou jednoho jazyka, náboženství, kultury atd. Dříve národní státy otevírají a jejich
jednotná kulturní identita se rozplývá, což se odráží i v legislativě týkající se občanství. Místo
principu jus sanguinis se všeobecně začíná upřednostňovat jus soli. Státy se nepokoušejí
integrovat imigranty do své původní kultury, ale nechávají kultury koexistovat a vyzdvihují
liberálně-demokratické hodnoty jako tolerance a svoboda, se kterými se mají všichni občané
západních států identifikovat.
Italské zákonodárství však není s touto teorií v souladu. Po téměř celé dvacáté století platil
zákon, který významně preferoval princip jus sanguinis. Oficiální komentář italského
ministerstva vnitra k aktuálnímu zákonu o občanství říká, že „soudobý koncept občanství
vznikal spolu s formováním národního státu, v němž se lid stal jedním ze základních prvků.
(…) Ve středověku, v období středověkých měst (…) jednotlivec náležel k teritoriu, na
kterém pobýval, sounáležitost s komunitou byla tedy dána výhradně bydlištěm. Ale později,
v souvislosti s rozvojem pozemních komunikací (…), přináležitost osoby k dané státní
komunitě byla zajištěna občanstvím, které daná osoba měla. Bydliště na určitém území už
není zásadní, pro právní vztahy mezi osobami je naopak zásadní status občanství. V Itálii se
moderní koncept občanství narodil s unitárním státem v polovině devatenáctého století a od
vzniku italského státu je držení občanství přičítána zvláštní důležitost.“ 148
Pro vysvětlení důležitosti italského občanství uvádí dokument příklad tzv. „malého
občanství“, jehož držení neopravňovalo k politickým právům a jeho držitelé tak byli
vyloučeni z politické komunity státu. Tento status byl vyhrazen pro populace usazené na
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území italských kolonií, které byly odlišeny od metropolitního teritoria, v důsledku čehož byli
jeho obyvatelé posuzováni jinak.
Tento dokument naznačuje, že oficiální italské pojetí občanství se od devatenáctého století
nezměnilo. Drží se konceptu národního státu, jehož občané jsou etnicky a kulturně
homogenní. 149
Pro pochopení italského pojetí občanství je nápomocná Brubakerova teorie občanství jako
nástroje společenského uzavření, kterou Joppke do své teorie zahrnuje v dimenzi občanství
jako statusu. Brubaker poznamenává, že občanství je samo o sobě abstraktní formální
konstrukt. V principu nemá nic společného s etnicitou, kulturou, národností apod. V praxi se
ale formální uzavření vůči ne-občanům může překrývat s neformálním uzavřením vůči
etnickým či kulturním ne-členům národa.150 Italská legislativa samozřejmě italského občana
explicitně etnicky nevymezuje. Ovšem odkaz na „malé občanství“ bez plných politických
práv pro členy společností, které Italové kolonizovali (zjevně jiná etnika a kultury) a také
velmi přísná pravidla pro nabytí občanství imigranty dokazují implicitní pojetí italského
národa jako komunity občanů, které pojí stejná etnicita, kultura, jazyk, atd. Italské občanství
tedy vymezuje italské občany podle principů devatenáctého století – podle jus sanguinis,
„zákona krve.“ Italské legislativní pojetí národa je tedy silně tradiční a vymyká se
ze všeobecných západních trendů liberalizace v přístupu k občanství, tak k jeho obsahu –
statusu, právům a identitě.

Minulá migrace a budování národa
Joppke dále ve své úvaze o občanství jako statusu připomíná studii Particka Weila z roku
2001151, která srovnává přístupy k udílení občanství v pětadvaceti západních zemích. Všimnul
si, že pokud jsou zkombinovány tři rozhodující faktory, země se řídí liberálními,
nediskriminujícími zákony pro udílení občanství. Jedná se o: 1) zkušenost minulé imigrace,
která je dostatečně konsolidovaná, a jejímž důsledkem je velké množství ne-občanů
usazených na území státu; 2) absence obav z nedokončeného procesu budování národa a
konsolidované hranice, které snižují potřebu diskriminace na základě původu; 3) zakořeněné
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liberálně demokratické normy a hodnoty, které velí, aby mezi subjekty a objekty státní moci
panoval soulad. 152
V italském případě se jeví jako problematické hned dva z uvedených tří bodů. Především
zkušenost minulé imigrace je zásadní. Všímá si toho i Joppke a ve své knize Itálii uvádí jako
výjimku z liberálních trendů, které platí v ostatních západních státech: „Proč Itálie v roce
1992 přijala restriktivní zákon o občanství, který zdvojnásobil požadovanou dobu legálního
pobytu nutnou pro naturalizaci (z pěti na deset let), a který ztížil cestu k občanství dětem
cizinců narozeným v Itálii? Podle Weilova vysvětlení, nevyžádaný a masivní příliv
„extracomunitari“ (což je krycí jméno pro imigranty), který zaskočil Itálii v osmdesátých
letech, byl příliš čerstvou a neuspořádanou zkušeností na to, aby ji Italové přijali jako
dlouhodobý jev již na začátku devadesátých let (a dokonce i dnes).“153
Za druhý problematický bod, na který také upozorňuje Weilovo schéma, považuji
nedokončený proces budování italského národa, který může být také příčinou ne příliš
liberálního zákonodárství v oblasti občanství. Mnohé studie poukazují na slabý pocit „národní
identity“ mezi Italy a naopak na silné regionální, či lokální identity. Významný italský
historik Manlio Graziano argumentuje ve své knize The Failure of Italian Nationhood: The
Geopolitics of a Troubled Identity, že Itálie se zrodila bez národní identity a i po sto padesáti
letech od svého vzniku trpí velmi slabou identitou.154 Se slabou či spíše neexistující italskou
národní identitou se museli potýkat političtí aktéři již od Risorgimenta. 155 Všechny pozdější
italské státní režimy se pokoušely o vytvoření národní identity, společného národního narativu, ale
s malým úspěchem. V devadesátých letech byla obnovena debata o národní identitě, která se

snažila nalézt odpověď na otázku, proč se ani po 150 letech nepodařilo vybudovat jednotný
národ. Probíhala jak mezi intelektuály, tak v tisku.156 Patriarca debatu hodnotí tak, že ačkoli
její protagonisté, které nazývá neopatrioty, měli nejspíš dobré úmysly, odehrávala se
v kontextu čím dál více multi-etnické společnosti, kde diskurs o národní identitě, který
zdůrazňuje společnou minulost národa a odlišnosti od jiných národů, nutně vylučuje ty, kteří
se nenarodili na „posvátné“ půdě, nebo nejsou potomky těch, co se tam narodili. 157 Podle

152

Joppke, Citizenship, KL. 955.
Ibidem. KL 967.
154
Graziano, Manlio, The Failure of Italian Nationhood: The Geopolitics of a Troubled Identity,( New York:
Palgrave Macmillan, 2013), 5., (Počet stran: 278)
155
Koenig.Archibugi, Mathias, „National and European Citizenship: The Italian Case in Historical Perspective,“
Citizenship Studies, 7, No. 1,(2003), 89, celkem 85-109.
156
Patriarca, Silvana, „Italian neopatriotism: Debating national identity in the 1990s,“ Modern Italy, 6, No. 1
(2001), 21- 29.
157
Patriarca, „Italian neopatriotism,“ 31.
153

41

Weilovy teze tak nedořešené budování národa a slabá identita mohou částečně vysvětlovat
snahu o zachování původní koncepce národa pomocí restriktivních zákonů regulujících
občanství.
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3. Představení aktérů
3.1 Kdo je „druhá generace“?
Cílem této kapitoly je představit organizace potomků imigrantů žijících v Itálii, které
prosazují změnu zákona o občanství, a aktivity, které za tímto cílem provozují.
Nejprve je třeba definovat pojem druhá generace. Italské ministerstvo vnitra reflektuje
nejasnou hranici pro rozlišování první a druhé generace (což, jak dokument ministerstva
uznává, vede k tomu, že sami potomci imigrantů mají potíže se zařazením sebe sama do jedné
či druhé kategorie). Nabízí, stejně jako Italský statistický úřad (ISTAT), mezistupně mezi
první a druhou generací, které jsou odvozeny od věku, kdy se nezletilý přesunul do Itálie:
1. 1. generace: lidé, kteří přijeli do Itálie v dospělosti
2. 1,25 generace: ti, co poznali Itálii teprve v adolescenci (zhruba 13 – 17 rok)
3. 1,5 generace: ti, co se účastnili povinné školní docházky v Itálii (často ji započali ve
své zemi původu a ukončili v Itálii)
4. 1,75 generace: ti, kteří přijeli do Itálie v předškolním věku
5. 2. generace: ti, kteří se v Itálii narodili. 158
Pro účely této práce je druhá generace definována šíře. Patří k ní nejen ti, co se v Itálii
narodili, ale i ti, kteří sem nepřišli ze své vůle, ale byli přivedeni rodiči. Věk příchodu není
rozhodující, podstatné je, že daná osoba sama sebe vnímá spíš jako potomka imigrantů, než
jako imigranta. Definice byla takto rozšířena z pragmatických důvodů – po prostudování
dokumentů vydávaných organizacemi potomků imigrantů bylo zjištěno, že jejich členové
sami sebe obvykle identifikují jako členy druhé generace, i když se nejedná o druhou generaci
ve striktním smyslu její definice podle ministerstva vnitra a ISTATu (viz La Rete G2 –
Seconde Generazioni, 159 nebo podobně i jiné organizace dětí imigrantů: Donne di Seconde
Generazioni, atd.).160 Lpění na úzké definici druhé generace by podávalo zkreslený obraz o
lidech, kteří se na aktivitách těchto organizací aktivně podílejí.
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Nutno podotknout, že studií, které se zaměřují přímo na dobrovolnické druhé generace
imigrantů není příliš mnoho. Odborné studie, které se druhé generace týkají, se zaměřují buď
na porovnání školních výsledků dětí imigrantů s dětmi Italů,161 na jejich kriminalitu, 162 nebo
na jejich subjektivní vnímání vlastní identity. 163 Faktem zůstává, že v tomto ohledu není Itálie
na evropském poli výjimkou. Výzkum týkající se druhé generace v evropských zemích není
příliš rozsáhlý (v porovnání s produkcí na stejné téma v Severní Americe), a zaměřuje se na
totéž, tedy identitu a školní výsledky, popřípadě na úspěšnost na pracovním trhu (to se týká
hlavně potomků gastarbaiterů v Německu a severských státech). Několik prací se zabývá
diskusí ohledně udílení občanství této generaci.

3.1.1 Druhé generace v číslech
Druhé generace, jakožto demografický pojem, jsou skupinou, která se stále rozrůstá. V roce
2012, z nějž pochází poslední dostupný statistický údaj, se na území Itálie narodilo rodičům
cizincům téměř 80.000 dětí. Toto číslo představuje 15% z celkového počtu dětí narozených
v Itálii. 164 V roce 2013 tvořili nezletilí potomci 24% z celkové populace cizinců ze zemí
mimo EU, legálně žijících na území Itálie. 165 To znamená 903 tisíc osob. Mezi druhé generace
se však počítají i ti, kteří už nepatří do kategorie nezletilých, ale stále jsou potomky imigrantů.
Celkové číslo je tedy mnohem vyšší. Co se týče školní docházky, celkem navštěvuje italské
státní i soukromé školy 787.000 dětí, které nemají italské občanství. Z toho se 47 %, čili
371.000, narodilo v Itálii. 166 Jen pro doplnění kontextu, počet nezletilých v Itálii je 8.854.000,
a tvoří 16,5 % italské populace. Z těchto údajů vyplývá, že nezletilí potomci imigrantů tvoří
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9,3 % všech nezletilých v Itálii, 167 což rozhodně není zanedbatelné procento. Toto číslo se
navíc vztahuje pouze k potomkům, jejichž oba rodiče jsou cizinci. K druhým generacím se
(subjektivně) přičítají i potomci, kteří mají pouze jednoho rodiče cizince, což pro ně ale
znamená, že nežijí pouze v italské kultuře.

3.1.2 Spolky druhé generace
Spolků první generace imigrantů je mnoho a jejich činnost a cíle jsou badateli dobře
zmapované.168 Potomci imigrantů se však do aktivit spolků svých rodičů příliš nezapojují.
Profesor Maurizio Ambrosini z Milánské university, který se specializuje na migrační procesy
a mezikulturní vztahy, komentuje vztah mezi dětmi imigrantů a spolky založenými generací
jejich rodičů. Říká, že druhá generace se příliš neúčastní aktivit těchto spolků, protože radši
tráví čas se svými italskými vrstevníky. Pozoruje, že jen velmi málo dětí imigrantů navštěvuje
pravidelně a vytrvale kurzy jazyka a kultury země původu rodičů, které „etnické“ spolky
hojně nabízí, a které obvykle financují místní veřejné instituce. Ambrosini situaci potomků
imigrantů vykresluje v temných barvách a interpretuje tento další jevy tak, že se sami necítí
obyvateli žádné země. Tvrdí, že potomci imigrantů vědí velmi málo o zemi původu svých
rodin, kam jezdí občas na prázdniny, zároveň se však necítí být ostatními přijímáni jako italští
občané. Někdy se jim Italové posmívají, či je uráží jako cizince a posílají je, aby se vrátili do
své země. Ambrosini doslova říká, že tyto děti: „tvrdí, že by udělaly cokoli, aby mohly mít
jiný osud.“169
Ve své práci však argumentuji, že toto tvrzení není zcela pravdivé, a že identita potomků
imigrantů je poměrně jasně vyhraněná, což se projevuje i tím, že se nechtějí účastnit aktivit
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Un’introduzione al futurodell’immigrazione in Italia, (Torino: Edizioni della Fondazione Giovanni Agnelli,
2004), 10, (celkem stran: 184).
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pořádaných asociacemi svých rodičů a raději zakládají spolky vlastní (pro upřesnění, hovořím
o těch členech druhé generace, kteří chtějí být slyšet a chtějí, aby jejich hlas byl respektován).

3.3 Výběr aktérů
Mezi nejvýznamnějšími organizacemi druhé generace jsou zpravidla zmiňovány následující
tři: La Rete G2, Giovani Musulmani d´Italia (GMI), Associna. 170 Avšak pro analýzu
argumentace ohledně občanství by tato trojice nebyla vhodnými adepty. Associna ani GMI si
totiž nekladou za svůj hlavní cíl změnu zákona o občanství, i když je patrné, že s tímto
záměrem souhlasí. V obou případech se jedná o sdružování osob na etnické,

171

popřípadě

náboženské bázi, 172 za účelem socializace a také poskytování informací o dané komunitě širší
italské veřejnosti.
Vzhledem k cílům práce bylo třeba vybrat iniciativy potomků imigrantů, jejichž primárním
cílem je změna zákona o občanství. Z důvodu relevance celé práce bylo potřeba zvolit takové
iniciativy, o kterých je slyšet, které jsou respektované významnými italskými společenskými
aktéry, a u kterých je tedy možno předpokládat, že jejich aktivity a argumenty mají, či budou
mít nezanedbatelný dopad. Za tímto účelem byla nastavena přísná kritéria:
1) Primárním cílem, kterého chce iniciativa dosáhnout, je změna zákona o občanství
2) Potomci imigrantů mají v organizaci valnou většinu.
3) Organizace obdržela pozvání vyjádřit svůj pohled na otázku ve veřejné instituci
vysoké státní úrovně (poslanecká sněmovna, senát, prezident republiky)
4) Není ignorována celonárodními italskými médii
Na základě těchto kritérií jsem vybrala asociace La Rete G2, ANOLF Giovani 2G a 18 Ius
soli. V následující části představím organizace pomocí odpovědí na následující základní
otázky:
1) KDO? Kým je skupina tvořena? Je etnicky, nábožensky či jinak omezená? Jak
vznikla?
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Viz např. Colombo, Enzo, Domaneschi, Lorenzo, Marchetti, Chiara, Una nuova generazione di italiani.
L'idea di cittadinanza tra i giovani figli di immigrati (Milano: FrancoAngeli, 2012), 99. (celkem stran 144s.);
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“Protagonisti noi, con l’aiuto di Dio,” Představení cílů organizace, oficiální webové stránky Giovani
Musulmani d´Italia, http://www.giovanimusulmani.it/GMI/chi-siamo (staženo 11.2.2014).
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2) CO? Hlavní cílem je změna zákona o občanství. Co tedy kritizují na současném
zákoně? Jaké změny konkrétně navrhují?
3) JAK? Co dělají pro dosažení změny zákona o občanství? Jaké používají cesty?
(Petice, manifestace, internetové kanály jako Facebook, Youtube atd.)

3.4 La Rete G2
KDO?
Členové skupiny „La Rete G2 – Seconde Generazioni,“ („Síť druhých generací“) sami sebe
definují jako nestranickou organizaci založenou dětmi imigrantů a uprchlíků, kteří se narodili,
či vyrostli v Itálii. Velmi dbají na to, že jsou „dětmi imigrantů,“ nikoliv „imigranty,“ protože
se v Itálii buď narodili, nebo o jejich příchodu na její území rozhodli jejich rodiče. Snaží se
sami sebe definovat co nejpřesněji tak, že „G2“ neznamená „druhé generace imigrantů“,
nýbrž „druhé generace imigrace.“ Organizace není nikterak nábožensky ani etnicky omezená,
naopak zakládá si na tom, že spojuje aktivisty s kořeny v mnoha zemích světa.173 Jako věkové
omezení klade rozpětí 18 – 35 let.174 Oficiálně vznikla roku 2005 v Římě a dnes se k ní řadí i
asociace téhož jména z dalších měst.175 Členové se setkávají na společné internetové
platformě www.secondegenerazioni.it. Odborné studie, které se spolky druhé generace
zabývají, zdůrazňují, že internet je pro La Rete G2 (stejně jako pro další asociace druhé
generace imigrantů, a to nejen v Itálii) nezbytnou součástí pro jejich vznik a fungování, 176 což
ostatně uznávají i její členové a tento moderní nástroj vnímají jako nesmírnou výhodu pro
vzájemnou komunikaci, ale také pro poznání dalších, kteří se chtějí jejich aktivit účastnit.177
Struktura a vedení organizace jsou poměrně nepřehledné. Nemá totiž oficiálního předsedu či
mluvčího. Avšak, při zkoumání materiálů, kterými se prezentují, lze vypozorovat opakující se
jména některých aktivistů, kteří se k La Rete G2 hlásí. Proces rozhodování o tématech a
návrzích výstupů není nikde jasně vysvětlen. Podle opakujících se jmen u různých výstupů by
se zdálo, že hrstka osob, která se organizaci věnuje s největším zapálením, je instancí, která
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rozhoduje o tom, jak budou výstupy a aktivity celé asociace vypadat. Jak se zdá, La Rete G2
nemá potřebu veřejnosti své interní procesy vysvětlovat, a neodpověděla ani na můj přímý
emailový dotaz.
Socioložka Dorothy Zinn si všímá, že elektronická média jsou úrodnou půdou pro formování
subkultur mládeže, protože mohou posílit jejich postavení, a také prostorem pro sdílení
„každodenního multikulturalismu“ druhých generací. Tento virtuální prostor má ty specifické
charakteristiky, že překonává limity fyzického prostoru a poskytuje anonymní prostředí, které
umožňuje participujícím odhalit sebe sama „do hloubky.“178 Všímá si také, jak se tato online
komunita přelila v offline politické hnutí.179 Jejich aktivit si všímají i celonárodní deníky,
splňují tedy kritérium, že jejich činnost není médii ignorována. 180

CO?
La Rete G2 si skutečně za svůj hlavní cíl klade: „reformu zákona o udělování občanství tak,
aby byl vstřícnější vůči druhým generacím.“ Neboť tvrdí, že: „přístup k občanství je jediná
cesta, která umožní dětem imigrantům, aby byly skutečně považovány za rovné svým
vrstevníkům, dětem Italů, co se týče práv a povinností.“ Jako druhý cíl deklarují: „kulturní
proměnu italské společnosti, aby byla více uvědomělá a uznala všechny svoje děti, nezávisle
na jejich původu.“ 181

Co kritizují na současném zákoně
La Rete G2 objasňuje a ostře kritizuje důsledky současné právní úpravy, podle které jsou
druhé generace státem považovány za cizí státní příslušníky, ačkoli Itálie je jediná země,
kterou považují za vlast. Ilustruje současný, právně nejistý stav potomků imigrantů, kdy při
vypršení povolení k pobytu rodičů hrozí vyhoštění ze země celé rodině. Systém ročního
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180
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prodlužování trvalého pobytu je zvláště problematický nejen kvůli pomalosti italského
státního aparátu, ale také kvůli právu posuzovat a zamítat vydání povolení k pobytu, které
dává jednotlivým úředníkům. Upozorňuje také na obtíže, převážně byrokratické povahy,
kterým čelí druhé generace, v porovnání se svými italskými vrstevníky. Kritizují i fakt, že
díky svému právnímu statusu nemohou druhé generace požívat stejná občanská a politická
práva, jako jejich vrstevníci.
V roce 2006 zveřejnila La Rete G2 na své síti doporučení a principy, kterými by se měli
zákonodárci řídit při sestavování reformy zákona o občanství.
1) Ti, kteří se narodí v Itálii cizincům, by měli být prohlášeni italskými občany
bez požadavku potvrzení příjmu. Měli by se italskými občany stát automaticky,
aniž by o to rodiče museli žádat.
2) Italskými občany se mohou stát všichni, kteří přišli do Itálie a pobývali v ní
před dosažením zletilosti, a kteří zde pobývali nejméně tři roky před dosažením
plnoletosti. Už nemá být požadováno potvrzení o příjmu.
3) Ve všech případech by italské právo mělo obsahovat explicitní a pevně daná
kritéria pro získání občanství cizinci a zvláště dětmi imigrantů. Musí být
odstraněna pravomoc veřejné správy na osobní uvážení, zda udělit občanství
nebo ne.
4) Pokud by došlo k reformě zákona, cesta k občanství by měla být usnadněna i
těm, , kteří se narodili a vyrostli v Itálii, ale jsou již plnoletí. Byl by to určitý
způsob amnestie či legalizace těch, kteří se nevešli do požadavků zákona
z roku 1992 a novým zákonem by také byli vyloučeni ze snadnějšího přístupu
k občanství.
Aby svým argumentům dodali dostatečnou váhu, odvolávají se na článek 3 italské ústavy,
podle něhož nemají existovat „žádné překážky hospodářské a sociální povahy, které omezují
svobodu a rovnost občanů, brání plnému rozvoji lidské osobnosti a účinné účasti všech
pracovníků na politické, hospodářské a sociální organizaci země,“ a říkají, že právě udělení
občanství těm, kdo se narodí v Itálii, nebo sem jsou přivedeni coby nezletilí, je základním
předpokladem k odstranění překážek tohoto druhu.182
Z jejich stránek je patrné, že pečlivě sledují vyjednávání změn zákona. Kvitují, pokud se jim
zdá, že se zákonodárci ubírají dobrým směrem a přichází s návrhy na zmírnění podmínek.
Naopak o sobě dávají slyšet a protestují, když podle nich přicházejí na stůl špatné návrhy,
které by situaci potomků imigrantů nijak nevylepšovaly. Jejich aktivita nepolevuje, přestože
je celý proces zdlouhavý a zdánlivě se nikam příliš neposouvá.
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La

Rete

G2,

Z textů uvedených na oficiálních stránkách La Rete G2 vyplývá, že zákon 91/1992 považují
za nespravedlivý a zastaralý. Občanství definují víceméně jednoduchým způsobem – kdo se
v Itálii narodí, je Italem. Popřípadě, kdo v Itálii vyrostl a Italem se cítí, je Italem. Nikde
nekladou podmínky znalosti jazyka, či kultury, ty však z jejich textů vyplývají jako implicitní
součást italské identity, kterou získali životem v italské společnosti a které si přivlastnili.

JAK?
Následující část analyzuje, jakým způsobem se snaží vytyčených cílů – změny legislativy
ohledně udělování občanství, ale také proměny smýšlení italské společnosti o imigrantech,
jejich dětech i o tom, co znamená „být Italem“ – dosáhnout.

Politika
La Rete G2 chápe zákonodárce jako primární partnery k dialogu, přičemž se snaží o
nestranický přístup.183 Na webových stránkách průběžně informují o svojí činnosti v této sféře
a stojí si za tím, že není bezvýznamná a neviditelná. Připomínají pozvání Ministerstva vnitra a
Ministerstva sociální solidarity k účasti na přípravných setkáních k reformě zákonů 189/2002
a 286/1998, tedy Bossi-Fini a Turco-Napolitano probíhajících v letech 2006-2007. La Rete
G2 byla také přijata ve Výboru pro ústavní záležitosti v dolní komoře parlamentu, aby
vyjádřila svůj názor v záležitosti reformy zákona o občanství (zákon č. 91 z roku 1992).
V listopadu 2007 došlo prvnímu k setkání s prezidentem republiky Giorgiem Napolitanem, při
příležitosti Národního dne práv dětí a dospívajících, kdy Napolitano vyjádřil podporu jejich
snaze o jednodušší cestu pro získání občanství. La Rete G2 měla možnost předat prezidentovi
dopis a představit mu svou situaci a své cíle. 184 Posléze se na prezidenta obrátili ještě
několikrát a našli v něm silného spojence, který asociaci, jakož i jejich „věc“, už roky
konsistentně rétoricky podporuje. 185
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„Chi siamo,“ http://www.secondegenerazioni.it/about/.
Ibidem.
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Obraceli se na něj, ať už dopisy, či přímo. 10. prosince 2008, v souvislosti se Dnem oslav Všeobecné
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audienci.(„Lettera al presidente Napolitano,“Dopis prezidentu Napolitanovi z 10.prosince 2008,“ oficiální
webové stránky La Rete G2, http://www.secondegenerazioni.it/forum/viewtopic.php?f=23&t=1662, (staženo
13.3.2014).
Znovu se na prezidenta obrátili například v listopadu 2011, kdy mu děkovali za to, že se angažoval ve veřejné
diskusi o občanství dětem imigrantů a znovu obhajoval jejich kauzu. („RETE G2 : “GRAZIE PRESIDENTE,
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50

Dalším politikem, na kterého se často obraceli a odvolávali, byla ministryně pro integraci
Cécile Kyenge. Po jmenování do vlády premiéra Letty v březnu 2013 prohlásila změnu
zákona o občanství za svou hlavní prioritu. Kyenge byla často zvána na akce G2, kde se obě
strany vzájemně povzbuzovaly a podporovaly v cestě za společným cílem. 186
Neobrací se však pouze na ty politiky, kteří mají totožné názory. Neobávají se ozvat se proti
tomu, co považují za špatné, jako v případě výše zmíněného návrhu poslankyně Bertolini za
PdL. Bertolini navrhovala, aby získání občanství bylo spojeno se školními výsledky dítěte.
V komunikaci s PdL pokračovali i později, kdy straně a konkrétně i předsedovi Berlusconimu
připomínali jeho sliby ohledně zmírnění požadavků pro získání občanství. 187

Informování veřejnosti
La Rete G2 neusiluje pouze o komunikaci s politiky, snaží se informovat i ostatní obyvatele
Itálie. K tomuto účelu se mimo jiné podařilo s pomocí Ministerstva práce a Úřadu sociálních
politik a Služby mládeže Milán zrealizovat projekt G. Lab. G. Lab je „laboratoř občanství ve
městě“ („laboratorio di cittadinanza urbana“). Mladí Italové i potomci imigrantů zde mají za
úkol poskytovat přesné a aktuální informace o občanství, práci a studiu. Cílem je také
organizovat kulturní setkání jako semináře, debaty, filmové projekce, hudební večery,
umělecké výstavy a instalace, atd.188 Na své často aktualizované facebookové stránce pak
informují o svých akcích a zvou k účasti na nich.189
K veřejnosti se snaží přiblížit mnoha způsoby. Připravili sérii pořadů zveřejněnou na síti
internetových rádií radiopopolare.it za spolupráce se stanicí Toubab. Jejich pořad, vysílaný

NOI ITALIANI CON PERMESSO DI SOGGIORNO”,“ oficiální webové stránky La Rete G2,
http://www.secondegenerazioni.it/2011/11/22/comunicato-stampa-rete-g2-%E2%80%9Cgrazie-presidente-noiitaliani-con-permesso-di-soggiorno%E2%80%9D/, (staženo 13.3.2014).
Naposledy byla zástupkyně G2 pozvána do prezidentského paláce 8. března 2013 při příležitosti mezinárodního
dne žen. Měla znovu možnost vyjádřit perspektivu mladých žen, které v Itálii vyrostly, ale stále ještě nemají
volební, ani další práva protože ještě nezískaly občanství. („G2 al Quirinale l’8 marzo, “ oficiální webové
stránky La Rete G2, http://www.secondegenerazioni.it/2013/03/08/g2-al-quirinale-l8-marzo/ (staženo
13.3.2014).
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v průběhu roku 2008, se jmenoval „OndeG2“ („Vlny G2“) a jeho účastníci, aktivisté z La
Rete G2 hovořili o tématu reformy občanství, ale i dalších záležitostech, které se týkají dětí ze
druhé generace imigrace. 190
La Rete G2 také spolupracuje s ostatními iniciativami. Je třeba zdůraznit především
celonárodní kampaň 22 neziskových organizací a odborů nazvanou „L´Italia sono anch´io“ –
„I já jsem Itálie,“ která představila návrh na změnu zákona o občanství podle principu jus soli.
Za svůj hlavní cíl si předsevzala sesbírat 50.000 podpisů, od června 2011, kdy byla spuštěna,
do února 2012, aby se parlament jejich návrhem zabýval. Nakonec bylo sesbíráno podpisů
bezmála 110.000. 191

Alternativní propagace
Ke své propagaci a rozšiřování idejí používají mnoho různých nástrojů. Zvláště se snaží
využívat moderní prostředky komunikace, aby se dostali k co nejširšímu publiku. 192 Prvním
alternativním dílkem vytvořeným k propagaci vlastních idejí byl fotoromán. Tento
žánr, typický pro dívčí časopisy, kde se obvykle jedná o banální příběh o přátelství či lásce
pro

náctileté

vyprávěný

sérií

fotografií

v komiksovém

stylu,

komentuje

Lucia

Ghebreghiorges, jedna z protagonistek fotorománu: „Hráli jsme episody, které se nám
v životě stávají denně. Na mysli jsme ale stále měli záměry G2: aby veřejnost byla vnímavější
a citlivější k nezbytnosti reformy zákona o italském občanství a aby byla otevřenější vůči
dětem imigrantů.193
Dalším, méně tradičním (i když dnes čím dál obvyklejším a vlivnějším) prostředkem
k propagaci

byl

zvolen

internetový server

Youtube.

Asociace

tu

pod

jménem

G2SecondeGenerazioni zveřejňuje vlastní tvorbu – minidokumenty o členech druhé generace,
reportáže, které o nich natočily televizní stanice, ale i hudební klipy. Youtube kanál
G2SecondeGenerazioni obsahuje celkem 33 videí. Ne všechna jsou přímo z dílny La Rete G2,
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su
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oficiální
webové
stránky
La
Rete
G2,
http://www.secondegenerazioni.it/2008/02/15/onde-g2/ (staženo 14.3.2014).
191
„L'Italia sono anch'io: riconoscere la cittadinanza,“ Benecomune, webová platforma italského odborového
svazu ACLI, http://www.benecomune.net/articolo.php?notizia=1646 (staženo 12.5.2014).
192
„Il primo fotoromanzo di G2: l’accattivante semplicità dei contenuti seri,“ Oficiální webové stránky La Rete
G2,
http://www.secondegenerazioni.it/2007/05/13/il-primo-fotoromanzo-di-g2-l%E2%80%99accattivantesemplicita-dei-contenuti-seri/, (staženo 11.3.2014).
193
Ibidem.
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některá jsou převzatá i od jiných autorů (např. reportáže natočené jinou televizní stanicí
apod.).
G2 se soustředí nejen na činnost zaměřenou „ven“ tj. na italskou společnost. Jejím cílem je
také pomáhat praktickým způsobem ve vlastních řadách - potomkům imigrantů. Na svých
stránkách mají informace, které vysvětlují podmínky získání občanství podle zákona platného
v současnosti. Další službou, kterou nabízí, je bezplatné právní poradenství v případě
diskriminace ze strany člověka či instituce. 194 Společně s Anci (Assocaizione nazionale
comuni italiani – Národní asociace italských obcí) a Save the Children (mezinárodní
organizace pro zlepšování životních podmínek dětí) spustila G2 kampaň „18 anni in Comune“
(slovní hříčka, která může znamenat „18 let společně,“ nebo „18 let v obci“). Kampaň se
zaměřuje na děti imigrantů, které nedávno získaly plnoletost, a chce povzbudit starosty, aby
informovali nezletilé děti imigrantů o způsobech a podmínkách získání občanství. Cílem je
informovat příslušníky druhé generace, že po dosažení plnoletosti se mohou stát
plnohodnotnými občany Itálie. 195

3.5 ANOLF Giovani di seconda generazione
KDO?
Organizace ANOLF Giovani di seconda generazione (ANOLF 2G) je odnoží ANOLF
(„Associazione Nazionale Oltre Le Frontiere“ - „Národní asociace překonávající hranice“),
dobrovolnické neziskové asociace imigrantů. Jedná se o organizaci podporovanou CILS
(Confederazione italiana sindacati lavoratori), což je jeden z největších italských odborových
svazů.
ANOLF 2G se představuje jako organizace reprezentující největší počet členů druhých
generací. Na svých webových stránkách uvádí, že v místních buňkách po celé Itálii má
dohromady 15.000 členů. To bylo i důvodem pro odtržení této „mládežnické“ verze od
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„Sportello
Legale
–
on
line,“
La
Rete
G2,
datum
uveřejnění
neuvedeno,
http://www.secondegenerazioni.it/sportello-legale/, staženo 14.3.2014.
195
„18 anni … in Comune,“ La Rete G2, datum uveřejnění neuvedeno, http://www.secondegenerazioni.it/18anni-in-comune/, staženo 12.3.2014.
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mateřské ANOLF v roce 2007, čímž vznikl Giovani di 2^ Generazione, (tedy „ANOLF mladí
lidé druhé generace“, ANOLF 2G), jako nezávislé dobrovolnické organizace.196
Jejich organizační struktura je na rozdíl od La rete G2 jasná a veřejně dostupná. V roce 2010,
za účasti 21 zástupců provinčních organizací ANOLF Giovani, se ANOLF 2G

stává

skutečnou asociací s vlastními stanovami. Předsedou asociace se stal Maruan Oussaifi, který
už předtím organizaci de facto vedl a vytvářel většinu jejích výstupů. 197 Zvolen je také
čtyřčlenný řídící výbor.198 ANOLF 2G tedy funguje zcela jinak než La Rete G2, pro kterou je
platformou fungování internet a jejich webové stránky a blog. ANOLF 2G tvoří rozhodnutí
klasicky shora, stanoví hlavní cíle a program, a místní buňky se jimi pak řídí.
Také ANOLF 2G splňuje podmínku toho, že jejich aktivity neignorují celonárodní média. 199

CO?
ANOLF 2G si za svůj raison d´être vytyčila zastupovat mladé lidi cizího původu, a dát jim
prostor aktivně se zapojit do odborového hnutí. Na svém webu uvádí, že hlavním důvodem,
proč mládežnická odnož ANOLF vznikla, je: „dosažení hluboce spravedlivého cíle, kterým je
reforma zákona o občanství č. 91 z roku 1992.“200 Podstatou změny zákona má být příklon
k principu jus soli. Jejich cílem je také „přispět k přeměně společnosti tak, aby se otevřela
rozmanitosti, a rostla ve společnost multikulturní a multietnickou, a aby si Itálie byla více
vědoma všech svých dětí a uznávala je a pochopila, že velmi přispívají ke kulturnímu
bohatství Itálie.“201
Výhrady, které k v současnosti platnému zákonu o občanství mají, jsou v zásadě totožné
s těmi, které jsem popsala u La Rete G2, proto není třeba je zde opakovat.
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„Cos'è l'Anolf Giovani,“ Představení ANOLF Giovani, oficiální webové stránky asociace ANOLF Giovani
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http://www.anolf.it/2G/images/stories/atto_cost._statuto_giovani.pdf (staženo 12.3.2014).
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Viz např. „Festa d' Africa apre con due film,“ oficiální webové stránky deníku Corriere della Sera,
http://archiviostorico.corriere.it/2010/settembre/15/Festa_Africa_apre_con_due_co_10_100915043.shtml
(staženo 15.5.2014).
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„Cos'è l'Anolf Giovani.“
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Ibidem.
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Jejich požadavky na změnu zákona vychází z principu jus soli. Neprosazují žádný vlastní
konkrétní návrh, ale silně podporovali bipartijní iniciativu frakce poslanců PdL pod vedením
Gianfranca Finiho a PD, známou jako návrh zákona Sarubbi – Granata.202 Návrh zohledňoval
princip jus soli a přidával k němu určité podmínky. Aby dítě cizinců narozené v Itálii mohlo
získat občanství, musí alespoň jeden z jeho rodičů před narozením dítěte pobývat legálně
nejméně pět let v Itálii, nebo se zde jeden z jeho rodičů narodil a pobýval v Itálii legálně
nejméně rok před narozením. Návrh zákona se zabýval i statusem nezletilých. Jestliže přišli
na území Itálie ve věku do pěti let a trvale zde pobývají, stávají se automaticky italskými
občany po dosažení plnoletosti, pokud občanství vysloveně neodmítnou. Nezletilý může
získat italské občanství na žádost rodičů po absolvování prvního či druhého stupně školní
docházky v instituci, která patří do italského národního školního systému. Občanství pak
získává automaticky po dokončení povinné školní docházky, nebo po dosažení plnoletosti.
Návrh zákona zachovává podmínku znalosti jazyka pro získání občanství, ta má dokazovat
začlenění osoby do italské společnosti. 203
Podporou tohoto návrhu dává ANOLF 2G najevo ochotu ke kompromisu a uznává potřebu
začlenění nezletilého cizince a případně jeho rodiny jako podmínky pro získání občanství.
Tato opatření mají zamezovat „porodní turistice“204 a všeobecně zisku občanství lidmi, kteří
mají s italskou společností málo společného.

JAK?
Jejich strategií je připravovat setkání s institucemi na všech úrovních státní správy, a
konkrétně řešit politiku integrace druhých generací, aby nebyly vylučovány ze společností
svých italských vrstevníků. Úkolem místních organizací ANOLF 2G je pak vést dialog
s místními institucemi a připravovat projekty zaměřené na školy, university i pracoviště.
V roce 2010 ANOLF 2G spustil celonárodní kampaň „Seconde generazioni, una sfida per
tutti“ – „Druhé generace, výzva pro všechny,“ která se pokoušela zapojit místní pobočky
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„Intervento di Maruan Oussaifi, Responsabile Nazionale dei giovani di 2^ generazione ANOLF,“ proslov
předsedy ANOLF 2G na manifestaci CISL, Youtube kanál ANOLF 2,
https://www.youtube.com/watch?v=lOW5y9VG5s4&list=PLB824A73E5FF6BBD6 (staženo 11.3.2014)203
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(staženo
13.4.2014).
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Cizinka v dané zemi nežije, pouze zde porodí dítě, aby získalo občanství dané země a všechny jeho výhody.
Fenomén především v USA a Kanadě, kde platí princip bezpodmínečného jus soli.
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ANOLF 2G, politiky na místní i celostátní úrovni, ale i odboráře a veřejnost do společné
diskuse o druhých generacích. V různých italských městech pořádali veřejné debaty s názvem
„Jediná země, lid různých barev: Za inovativní migrační politiky, právo na občanství,
povinnost aktivního občanství.“205 Na nich pronášeli své příspěvky a diskutovali zástupci
ANOLF 2G (obvykle její předseda Maruan Oussaifi), a dále zástupci mateřské organizace
ANOLF i odborového svazu CISL. Debat se obvykle účastnili i regionální zástupci
politických stran a někdy také poslanci. Zastoupeny byly obvykle Partito Democratico (PD,
Demokratická strana, středo-levicová) a Popolo della libertà (PdL, Berlusconiho středopravicová strana).206 Někdy byly součástí i doprovodné aktivity jako hudba, hry, piknik, apod.
Informace o akci byly šířeny klasickým způsobem – vylepováním plakátů, ale i skrze sociální
média jako Facebook.207 Součástí této národní kampaně je také blog, na kterém členové
ANOLF 2G uveřejňují své příběhy a argumentují, proč je správné udělit druhým generacím
občanství. 208
Svoji „věc“ se však nesnaží prosazovat pouze zdola, osvětou veřejnosti. Usilují také o
pozornost zákonodárců na nejvyšší úrovni. 11. června 2010 dostali příležitost představit ve
výboru pro ústavní záležitosti v poslanecké sněmovně své stanovisko k potřebě reformy
zákona o občanství. 209 Proběhla také komunikace s prezidentem republiky, který v dopise
ocenil jejich přispění k průběhu oslav svátku práce.210
Podobně jako La Rete G2 využívají internetový kanál Youtube, kde zveřejňují jak svá videa
na podporu kampaní, které vedou, tak záznamy z manifestací, kterých se účastnili spolu
s CISL, či z vystoupení v poslanecké sněmovně. Mají také vlastní blog a facebookovou
stránku, ovšem co se týká četnosti příspěvků na ní, jsou mnohem méně aktivní než La Rete
G2.
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Vztah mezi La Rete G2 a ANOLF Giovani
Z představení obou asociací vyplývá, že jejich výhrady k současnému zákonu o občanství i
požadavky na jeho změnu jsou téměř totožné. Přirozenou otázkou tedy je, jestli spolu tyto dvě
nejvýznamnější asociace potomků imigrantů spolupracují. Přestože obě kooperují
s množstvím dalších iniciativ a asociací, jejich spolupráce navzájem neexistuje. Příčinu je
pravděpodobně třeba hledat v osobním antagonismu představitelů obou asociací. Na fóru La
Rete G2 proběhl spor mezi Maruanem Oussaifim a několika členy La Rete G2, kde se
navzájem obviňovali z arogance a snahy o uzurpaci postu jediného představitele druhých
generací v Itálii. 211

3.6 18 Ius Soli
KDO?
18 Ius soli není klasická asociace, nýbrž filmový projekt. Jeho význam a viditelnost jsou však
natolik výrazné, že by bylo chybou nebrat jej v potaz pouze z toho důvodu, že nezapadá do
„škatulky“ asociace. Autorem celého projektu a režisérem filmového dokumentu je Fred
Kuwornu. Jeho předkové pochází z Ghany, ale narodil se a vyrostl v Itálii, v Bologni, kde
také vystudoval vysokou školu. Před projektem 18 Ius soli měl zkušenosti s natáčením
dokumentárních filmů o etnických menšinách. Protagonisty jeho filmu je 18 mladých
potomků imigrantů, ve věku od 20 do 30 let. Režisér je ve snímku nechává vyprávět své
příběhy, avšak nedělá pouze rozhovory, nýbrž se pokouší diváka zavést do jejich životů a
ukázat jejich běžné denní aktivity, jako sport či přípravu jídla. 212 Mimo nich se na filmu také
podíleli, tedy své názory na kameru vyjádřili, tehdejší předseda poslanecké sněmovny
Gianfranco Fini, bývalý předseda post-fašistické strany Národní aliance (Alleanza Nazionale,
AN) a tehdy zakladatel strany Budoucnost a svoboda (Futuro e libertà). Druhým politikem,
kterého Kuwornu do filmu obsadil, byl poslanec za středo-levicovou Demokratickou stranu
(Partito democratico – PD). Mimo nich Kuwornu přizval sociology, advokáty a historiky, aby
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„Risposta dell'Anolf Giovani di seconda generazione a Rete G2,“ fórum webových stránek La Rete G2,
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„18 IUS Soli: intervista al regista Fred Kuwornu,“
https://www.youtube.com/watch?v=BpCgdnBKIGU (staženo 12.5.2014).
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rozhovor

režiséra

o

filmu,

italskou situaci ohledně italského občanství ve filmu okomentovali. Film vznikl za spolupráce
a finanční podpory dalších neziskových organizací, které se zabývají otázkami imigrace a
integrace. 213

CO?
Své rozhodnutí natočit film zdůvodňuje tím, že ho překvapilo, když v roce 2009 četl článek o
chlapci, který se narodil v Itálii rodičům cizincům a nedostal automaticky italské občanství.
Srovnání italské situace se situací ve Spojených státech, Austrálii či Kanadě ho vedlo
k rozhodnutí natočit film, který má přispět ke změně italského zákona o občanství. 214
Natáčení začalo na konci roku 2010 a v prosinci roku 2011 měl premiéru v poslanecké
sněmovně.215 Cílem jeho projektu tedy je změnit současný stav, který považuje za
nespravedlivý, a zároveň chce informovat italskou veřejnost, která si podle něj této
problematiky není vědoma.216 Vysvětluje, že Italové nevědí příliš mnoho o změnách, které
v posledních letech ve společnosti probíhají a jsou na ně nepřipraveni, především, co se týče
rostoucí etnické rozmanitosti.217 Cílem je také změnit postoj společnosti k „barevným lidem.“
Kuwornu říká: „Když uvidíme v autobuse mladého člověka, který má černou, červenou,
žlutou nebo zelenou pleť, nemáme si myslet, „tohle je určitě imigrant.“, máme si myslet:
„tohle je určitě italský občan, protože je moc mladý na to, aby byl imigrantem.“ 218 Spolu
s informováním společnosti však cílí i na nejvyšší patra italské politiky a klade si za cíl
rozproudit debatu mezi zákonodárci o právu občanství podle principu jus soli. 219
Na současném stavu, který vyplývá ze zákona 91/1992 o občanství, vadí jemu i protagonistům
filmu skutečnost, že lidé, kteří se v Itálii narodili, studují zde, hovoří jejím jazykem a dokonce
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http://edizione2012.premioilariaalpi.it/videogallery.htm?ctrl=video&act=scheda&id_video=966&login=0
(staženo 12.5.2014).
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„L'italia sono anch'io (intervista a Fred Kuwornu),“ rozhovor pro kampaň L´Italia sono anchi´io,
https://www.youtube.com/watch?v=mU8cs15E48M (staženo 12.5.2014).
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„18 Ius soli, Il diritto di essere italiani, Facebooková skupina k propagaci projektu,
https://www.facebook.com/groups/118373071515641/?fref=ts (staženo 12.5.2014).
216
„18 Ius Soli (2012 Award-winning italian grassroots documentary),“ video natočené k prezentaci filmu 18 Ius
soli, oficiální Youtube kanál režiséra filmu Freda Kuwornu, https://www.youtube.com/watch?v=UcL8Yq8rBdo
(staženo 12.5.2014).
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„L'italia sono anch'io (intervista a Fred Kuwornu).“
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„18 IUS Soli: intervista al regista Fred Kuwornu,“ Interview s režisérem filmu,
https://www.youtube.com/watch?v=BpCgdnBKIGU (staženo 12.5.2014).
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„Il documentario,“ oficiální webové stránky iniciativy 18 Ius soli, http://www.18-ius-soli.com/#!ildocumentario/c5f8 (staženo 5.4.2014).
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jejími dialekty, nejsou uznáni jejími občany, a to i přes to, že pravděpodobně nikdy nebyli
v zemi původu rodičů, ani nehovoří jejím jazykem země. Vadí jim také, že tuto skupinu
obyvatel Itálie čeká v osmnácti letech dlouhý byrokratický proces, aby se mohli stát občany.
Na konci tohoto procesu však nejsou zdaleka všechny žádosti o občanství vyřízeny kladně,
což má, podle Kuwornu, závažné důsledky jak pro začlenění do společnosti, tak pro identitu
jedince. 220 Výhrady tvůrce a protagonistů filmu ke stávajícímu zákonu o občanství jsou tudíž
totožné jako výhrady La Rete G2 a ANOLF 2G, pouze nejsou tak hluboce rozpracované.
Stejně tak neartikuluje ani konkrétní návrhy na změnu zákona. Ve filmu, ani na jiných
místech neuvádí principy, které by navrhoval zákonodárcům k uvážení. Spokojuje se
s odvoláním se na princip jus soli. Zaměřuje se spíše na informování široké veřejnosti o
současném stavu a konkrétní návrhy na změnu nechává jiným. 221

JAK?
Režisér upřednostňuje „grassroot“ přístup k šíření svého filmu. Pořádá projekce filmu ve
školách po celé Itálii. Snaží se být v kontaktu s místními organizacemi druhých generací a na
projekce zve obvykle potomky druhé generace z dané lokality, aby hovořili o vlastních
zkušenostech.222 Na svých internetových stránkách pak vyzývá jednotlivce i organizace, aby
film veřejně promítali v místě svého bydliště a podpořili tak šíření jeho obsahu. Film bývá
také promítán jako součást výše již zmíněné národní kampaně „L´Italia sono anch´io,“ „I já
jsem Itálie“ podporované 22 organizacemi občanské společnosti, která měla za cíl změnu
zákona o občanství a za tím účelem sbírala podpisy občanů. 223 Kuwornu byl pozván, aby svůj
film prezentoval a promítl v poslanecké sněmovně na sklonku roku 2011,224 jednalo se o
premiérové promítání filmu, kterého se zúčastnili někteří poslanci 225 a také protagonisté
filmu.
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„Il documentario.“
„18 Ius soli,“ oficiální webové stránky iniciativy 18 Ius soli, http://www.18-ius-soli.com/ (staženo 12.5.2014).
222
„L'italia sono anch'io (intervista a Fred Kuwornu),“
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„Il documentario.“
224
„Figli d’Italia, i g2 parlano alle istituzioni,“ webové stránky římské neziskové organizace Più culture,
http://www.piuculture.it/2011/12/17495/ (staženo 12.5.2014).
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Zúčastnili se: Benedetto Della Vedova, Fabio Granata, Andrea Sarubbi, J.L. Touadì, Roberto Rao, Livia
Turco, „"18 Ius Soli (Il diritto di essere Italiani)" alla Camera dei Deputati a Roma,“ upozornění Freda Kuwornu
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Ovšem chlubí se i prestižními místy, na kterých byl jeho dokumentární film promítán. Na
svých facebookových stránkách průběžně informuje o místech promítání a na seznamu jsou
tak vedle italských měst jako San Lazzaro či Padovy i university Oxford či Yale. 226 Jeho dílo
tak překročilo italské hranice a především na universitách v USA, je přijímáno jako relevantní
výpověď o současné druhé generaci imigrace v Itálii. 227
Na závěr je ještě třeba dodat, že projekt filmu byl oceněn cenou Gianandrea Mutti-AMM,228
což je cena, určená na podporu filmové tvorby migrantů.229 Film se v roce 2012 dostal do
finále „Premio giornalistico televisivo Ilaria Alpi“ (Ocenění za televizní žurnalistiku Ilaria
Alpi),230 a byl promítán a doporučen ministryní Cécile Kyenge na filmovém festivalu
v Benátkách v roce 2013.231 O tomto doporučení informuje deník La Repubblica a o filmu
hovoří i v dalších článcích. 232
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„18 Ius soli, Il diritto di essere italiáni.“
Na webových stránkách uvádí následující university: Columbia, Brown, Upenn, New York, San Diego State
University, viz „Il documentario,“ oficiální webové stránky iniciativy 18 Ius soli, http://www.18-iussoli.com/#!il-documentario/c5f8.
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Archivio delle Memorie Migranti (AMM), con il sostegno di Fondazione lettera27. „Premio Gianandrea Mutti Archivio delle Memorie Migranti,“ oficiální webové stránky Fondazione Cineteca di Bologna,
http://www.cinetecadibologna.it/news/n_139 (staženo 12.5.2014).
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4. Analýza argumentace asociací druhých generací
4.1 Občanství jako status
Christian Joppke definuje status jako nejzákladnější aspekt občanství, který označuje formální
členství osoby ve státě a formální pravidla přístupu k němu. Občanem je ten, kdo má cestovní
pas daného státu. Nastiňuje, že nejvýznamnějším trendem ve státech západního světa byla
liberalizace přístupu ke statusu občana. To znamenalo odstranění bariér naturalizace na
základě rasy a pohlaví a příklon k přidělování občanství podle státu narození, spíše než podle
původu rodičů. Nezbytným důsledkem tohoto otevření statusu občanství je růst vnitřní
rozmanitosti občanů ve státě, rozmanitosti etnické, rasové a náboženské. 233 Udělení občanství
cizinci se změnilo z anomálie, která záležela na libovůli státu, na postup založený na
pravidlech. V důsledku toho se status občanství „odsvětil“ a je méně spojován s etnickým
národem.
Avšak italští zákonodárci tyto trendy nenásledovali a na počátku devadesátých let přístup k
získání občanství cizincům naopak ztížili cizincům. Jako podmínka k podání žádosti o udělení
občanství byla zákonem z roku 1992 doba nutného legálního pobytu cizince prodloužena z
původních pěti let, na celých 10 let. Pro děti imigrantů zůstala podmínka trvalého pobytu do
dovršení plnoletosti a nutnost zažádání o udělení občanství do jednoho roku od osmnáctých
narozenin. Jediný trend, který je shodný v Itálii i na západě, je tolerance dvojího občanství. Je
však jasné, že smyslem tohoto opatření není usnadnit cizincům rozhodnutí, jestli žádat nebo
nežádat o italské občanství bez obav o ztrátu původního občanství, ale udržovat svazky
s italskými emigranty a jejich potomky ve světě.

4.2 Dimenze statusu
V tomto oddílu analýzy se pokusím odpovědět na otázku, jestli je občanství v dimenzi statusu
závažným tématem pro druhé generace a jestli se tuto oblast snaží využívat k argumentaci pro
dosažení svého cíle – tedy změny zákona o občanství. Zkoumám také, co konkrétně ve statusu
občanství tematizují.
Je třeba poznamenat, že argumentace v oblasti statusu i práv je mnohem méně četná než
v dimenzi identity, a to u všech tří aktérů. Nicméně všechny tři dimenze jsou zkoumanými
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Joppke, „Transformation,“ 38.
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aktéry tematizovány, proto je nevynechávám. Tato skutečnost je reflektována pouze délkou
rozboru této argumentace.
Pro objasnění je třeba poznamenat, že aktéři hovoří o dimenzi statusu občanství přímo a
nepřímo. Buď hovoří o statusu italského občana, a vzhledem k sobě o jeho absenci, anebo o
statusu "ne-občanství," například o statusu držitele povolení k pobytu, a o důsledcích, které
z něj vyplývají. Je logické, že nemohou z osobní zkušenosti hovořit o statusu, který sami
nemají, vyjadřují se tedy k jeho ekvivalentu, který mají. Proto zařazuji jejich úvahy o jejich
vlastním právním statusu do této kapitoly, jejímž tématem je občanství jako status.

4.2.1 La Rete G2
Administrativní komplikace
Mluvčí La Rete G2 Lucia Ghebreghiorges ve svém příspěvku na konferenci k občanství
jménem Italiani si nasce o si diventa? – Italem se člověk narodí nebo stane? vysvětluje
důležitost statusu občanství:
„Pro nás je otázka občanství zásadní. Vedle veřejného mínění, především politická
sféra stále nepochopila, že nám měli udělit občanství automaticky, podle principu jus
soli, měli nás již uznat novými italskými občany, protože jsme seděli v lavicích, byli
jsme ve škole a cítíme se být Italy, ale když dovršíme osmnáct let, zjistíme, že si
musíme podat žádost, abychom se teprve stali občany. Jsme na tom stejně jako naši
rodiče, řídíme se stejným zákonem, musíme si podávat povolení k pobytu buď pro
studium, nebo pro práci. Týká se nás taky legislativní bezpečnostní balík, což je
nevýhoda především pro děti, které se nenarodily v Itálii.“234
Z této argumentace vyplývá, že samotný status občanství je pro La Rete G2 důležitý.
Argument je předložen normativním způsobem – „protože jsme se tu narodili a chodili do
školy, máme mít status občanů.“ Nediskutuje jeho výhody, ale oznamuje, co je podle ní
správné. Argument pak rozvíjí výčtem nevýhod současného statusu – držitele povolení
k pobytu – musí si každý rok obnovovat povolení k pobytu, a pokud občanství chce získat, má
před sebou dlouhou byrokratickou cestu. Pokud ne, je na tom právně úplně stejně jako její
rodiče, přistěhovalci.
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„Rete G2 @ Arezzo - "Italiani si nasce o si diventa?" - Legge Cittadinanza“ příspěvek Lucie Ghebreghiorges
na konferenci k občanství v Arezzu. Záznam zveřejněn na youtube kanálu La Rete G2,
http://www.youtube.com/watch?v=dDR-a00b89E (staženo 23.2.2014).
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Ve videu La Rete G2 na youtube jménem „Forte e chiaro, „ „Nahlas a jasně“ se jeden
protagonista vyjadřuje, že pro něj bylo překvapením, že není Italem, protože si zjevně vždy
předtím myslel opak:
„Jednou ráno jsem se vzbudil, a zjistil jsem, že jsem druhá generace.“235
Ian Ssali, člen La Rete G2, toto téma rozvádí a seznamuje posluchače rozhlasové stanice Rai a
také v rozhovoru pro časopis East s překvapující nevědomostí některých členů druhých
generací ohledně jejich právního statusu. Jako příklad uvádí sám sebe:
„Zřídili jsme 'právní okénko,' poradnu. Jsou osoby, které (…) nevědí, já sám jsem
nevěděl, že nemám občanství. Mnozí byli přesvědčeni, že po dosažení osmnácti let se
automaticky stanou občany. Ale pak se setkají s realitou. Dozvědí se, že občany
nejsou a že mají rok na podání žádosti. A navíc musíš zaplatit 200 Eur, abys ho získal.
Takže, když to lidem neřekneš, neví to.”236
„Před osmnáctými narozeninami jsem netušil, že nejsem italský občan. Ve škole, při
těch pár příležitostech, když jsme jeli do zahraničí, jsem vždy musel mít víc
dokumentů než všichni ostatní. Neuvědomoval jsem si proč. Myslel jsem si, že je to
kvůli mému jménu, kvůli původu rodičů… Nevěděl jsem, že jsem cizincem v zemi, do
které jsem se narodil. „Kontroly,“ „byrokracie,“ říkali mi všichni, ale s trochu
rezignovanými výrazy. A já jsem jim vždycky věřil. Ale dráždilo mě to. Vědět kdo jsi,
odkud pocházíš a kam jdeš, to jsou důležitá témata pro každého, nejen pro lidi druhé
generace. Připojil jsem se k G2, abych nalezl odpovědi na své otázky.“ 237
Ian staví do kontrastní pozice občanství a svůj status a upozorňuje na zmatek, který mezi
některými členy druhých generací panuje ohledně jejich vlastního právního statusu. Svůj
vlastní status vnímá jako zbytečnou obtíž, nutnost dokumentů navíc.

Odlišnost a ponížení
Nemít status občanství znamená pro druhé generace nepříjemné situace z praktického
hlediska, nebo dokonce situace, v nichž cítí ponížení. Reportáž „Non solo Balotelli“
zveřejnená na youtube kanálu La Rete G2 přináší pohled člena G2 Alphousseyi Sonka, který
tyto zkušenosti popisuje:
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“G2 ad alta voce: Forte e chiaro,” Video na Youtube kanálu La rete G2,
https://www.youtube.com/watch?v=bu7uUGBntVs (staženo 11.2.2014).
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„Gli ospiti, Ian Ssali,“ oficiální webové stránky italské rozhlasové stanice Rai,
http://www.initalia.rai.it/ospiti.asp?persId=7 (staženo 10.3.2014).
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Second
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East,
http://www.eastonline.eu/attachments/article/184/east%2047_The%20Rete%20G2%20Second%20Generations.p
df (staženo 13.3.2014).
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„Pokaždé, když jsem byl na letišti, uvědomoval jsem si, i během puberty, že Italové
chodili jinudy [skrze jinou přepážku], bez obtíží, s italským pasem, nečekali ve frontě.
Já jsem ale ve frontě čekal s lidmi, se kterými jsem vlastně neměl nic společného.“ 238
Alphousseyi Sonko zjevně čekal na letišti v řadě s ostatními lidmi, kteří nemají status
italských občanů, tedy s cizinci. Vzhledem k tomu, že se sám považuje za Itala, situaci však
vnímal tak, že s nimi nemá nic společného. Jeho právní status mu tedy nejen prakticky
komplikoval život, ale také ho odděloval od těch, „s kterými má něco společného.“
Dále ve stejné reportáži hovoří o ještě horší zkušenosti:
„Narodil jsem se v Římě, je mi dvacet tři let a jsem italským občanem od té doby, co
mi bylo osmnáct let… to, co mě donutilo jednat, bylo, když mi bylo sedmnáct let, při
posledním obnovení povolení k pobytu, což bylo krátce po uvedení zákona Bossi-Fini
v platnost, když mi digitálně odebrali otisky prstů. Cítil jsem se jako potenciální
delikvent, protože jsem syn imigrantů.“
Alphousseyi Sonko se rozhodl žádat o občanství, aby se zbavil svého předchozího statusu
držitele povolení k pobytu. Díky němu se cítil ponížen, zvláště akt odebrání otisků prstů ho
donutil k pocitu, že s ním úřady nakládají jako s delikventem.
Odebírání otisků prstů je pravděpodobně poměrně traumatizující zkušeností pro ty, co se
počítají k druhé generaci. Jedna z protagonistek filmu 18 Ius soli událost komentuje
následovně: „Věc, která mě opravdu zasáhla, bylo například, když mi bylo 18 let a odebrali
mi otisky prstů. Ta zkušenost mě hodně rozrušila.”239 Nevysvětluje už dále, proč byla tolik
rozrušená, ale lze předpokládat, že to bylo ze stejného důvodu jako Alphousseyi Sonko.
Odebírání otisků prstů se obvykle dělá kvůli podezření z trestné činnosti dané osoby. Proto
pravděpodobně i tato dívka se cítila ponížená tím, že s ní úřady zachází jako s potenciálním
delikventem.

4.2.2 ANOLF 2G
Administrativní komplikace

238

„"Non solo Balotelli" Reportage di Silvia Resta (Reality, La 7) sulle seconde generazioni“ reportáž televizní
stanice La 7, uveřejněná na Youtube kanálu La Rete G2, https://www.youtube.com/watch?v=EKQjQ50qT8I
(staženo 13.3.2014).
239
„18 Ius soli.“
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Maruan Oussaifi, předseda Anolf 2G, měl příležitost prezentovat v poslanecké sněmovně
postoj ANOLF k statusu druhých generací v Itálii:
„Je mnohem jednodušší stát se Italem, pokud jsou rodiče neznámí anebo bez občanství
země původu, než pro osoby, které se narodily a vyrostly v Itálii, sdílejí tradice a
kulturu a hodnoty Itálie a vyjadřují je v každodenním životě, jak to vidíme u druhých
generací."
„Je potřeba uvolnit občanství, protože to ovlivňuje identitu druhých generací. Cítí se
de facto Italy. Sdílí hodnoty a cíle Itálie, přispívají k jejich realizaci, přestože na
byrokratické úrovni Italy nejsou. Náš soudní systém nesmí a neměl by nechávat žít
v nejistotě osoby, které se narodí a vyrůstají v Itálii a zakouší propast mezi občanstvím
de facto a de iure.“
„Člověk, který se zde narodí, potřebuje povolení k pobytu, potřebuje povolení, aby
tady mohl žít! Je tedy nezbytné reformovat zákon o občanství ve smyslu umírněného
jus soli, aby byl více otevřený vůči druhým generacím. Občanství je jediný způsob jak
mohou být druhé generace považovány za rovné v právech a povinnostech. Vyhneme
se tak riziku, že mnozí z nich by mohli sklouznout k náboženskému či politickému
extremismu.“
Jeho proslov je emotivní a podobně jako mluvčí La Rete G2 Lucia Ghebreghiorges na
konferenci k občanství v Arezzu předkládá normativní argumenty. Kritizuje podle něj
iracionální legislativní opatření, že děti narozené na území Itálie, jejichž rodiče jsou neznámí,
či bez občanství získají občanství automaticky na rozdíl od dětí narozených občanům cizího
státu. Apelem na soudy vyjadřuje, že ne-občanský status dětí narozených v Itálii považuje za
nespravedlivý. Nakonec poukazuje na možnost radikalizace druhých generací v důsledku
toho, že jim italský stát bude nadále odpírat občanství. Jeho argumentace o potřebě změny
statusu je velmi silně navázána na argumenty identity, podobně jako tomu bylo u mluvčích z
La Rete G2. Apeluje na italský stát argumenty normativními – co by bylo správné, ale také
identitárními – druhé generace už se cítí jako Italové. Z obou těchto důvodů je proto
nespravedlivé potomkům imigrantů status občana upírat.
Tentýž řečník pronesl v proslovu u příležitosti manifestace odborového svazu CILS v roce
2009:
„Nový, moderní a strategický je úkol, který musí přijmout instituce, i celá italská
politika. (…) Itálie se musí poznat ve všech svých dětech, nezávisle na jejich původu.
Má tedy zásadní důležitost uvolnit limity italského občanství, protože to má vliv na
identitu druhých generací, které se cítí být Italy, narodili se tu, mluví našimi dialekty,
chodí do našich škol a přijímají hodnoty naší republiky a ztotožňují se s nimi.“
Dále v proslovu říká:
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„Náš soudní systém nesmí tyto lidi nechávat v právním limbu a nejistotě. Koncept
občanství nesmí být spojen pouze s biologickým původem. Chceme říci „dost“ a
ukončit tu Kalvárii mnoha mladých, kteří žijí na povolení k pobytu. Otázka občanství
není otázkou politiky, ale otázkou občanských práv a demokracie!“
Proslov zakončuje:
„Ve jménu budoucí společnosti založené na multikulturních a multietnických
principech, Itálie má potenciál, právo a morální povinnost dívat se vpřed! Ať žije
CISL, která spojuje.“240
V jediném proslovu tedy představuje argumentaci tradičně nacionalistickou („narodili se tu,
mluví našimi dialekty, chodí do našich škol“), a zároveň se dovolává universálních práv a
demokratických hodnot respektovaných v západním světě a nakonec ještě artikuluje
multikulturalismus a multietnicitu. Je však možné si povšimnout, že multikulturní styl
argumentace není vůbec rozveden. Je spíše výkřikem, což je, jak bude později rozvedeno,
typické schéma argumentace druhých generací.

4.2.3 18 Ius Soli
Administrativní komplikace
I v dokumentárním filmu 18 Ius soli se hovoří o administrativních komplikacích, které přináší
jejich právní status. Režisér nejprve nechává protagonisty hovořit o nezasvěcenosti Italů do
situace:
Paolo: „Mnohokrát se mi stalo, když jsem mluvil s rodiči kamarádů nebo se známými,
že si mysleli, že jsem Ital, protože se jmenuji Paolo.“
Fakir: „Myslím, že průměrný Ital neví nic o tom, co musí prožívat děti imigrantů.“
Catalina: „Oni to berou jako samozřejmost, protože bydlíš tady a mluvíš jako oni.“
Fakir: „Když jim říkám, že mám povolení k pobytu, diví se a ptají se, proč nemáš
občanství?“
Catalina: „Myslí si, že ho [občanství] máme.“
Valentino: „Nevědí, že musíme řešit všechny tyto věci.“
Valentino: „Když se zeptáš policisty na ulici, jak získat povolení k pobytu, jeden řekne
A, druhý řekne B.“241
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Nejspíše i kvůli nevědomosti Italů ohledně těchto potíží, se kterými se potomci imigrantů
denně potýkají, nechává režisér protagonisty podrobně vysvětlovat, co vše status držitele
povolení k pobytu obnáší:
Anastasio vysvětluje zkušenost s žádostí o povolení k pobytu a byrokratické průtahy:
„Protože nejsem Ital, musím u sebe pořád nosit tyhle věci: tohle je povolení k pobytu.
Je na něm datum 27. června 2008, vyprší 29. října 2010. A doručili mi ho v srpnu
2010. Můžu ho rovnou vyhodit. Musím u sebe pořád mít tuhle poštovní doručenku, na
které jsou známky. Je to jakási náhrada za povolení k pobytu. Když to u sebe nemám,
riskuji, že mě odvedou na policejní stanici a můžou mě i zavřít.“ 242
Anastasio a další poukazují i na dlouhé čekací doby na jakoukoliv odpověď od italských
úřadů:
„Tohle je žádost o občanství. Poslal jsem ji 2. července 2008, dneska je 29. prosince
2010, a pořád čekám na odpověď.“
Dorkas: „Když mi bylo 18, zažádala jsem si o občanství. Byla potřeba spousta
dokumentů. Z různých důvodů jsem s žádostí nepokračovala dál, bylo to hrozně
komplikované.“
Aziz: „Požádal jsem o občanství, stal jsem se Italem, i když už jsem se cítil Italem
předtím. Existují dvě cesty, jedna je pro mé kamarády Gianlucu, Marcella, Serenu,
nazvěte je, jak chcete. Ti nikdy nebudou stát frontu v dešti, ve sněhu a čekat na
povolení k pobytu. Proto jsem se cítil jiný, nepřijatý.”
Anastasio: „Celý měsíc jsem byl jako „ilegál,“ protože jsem neměl povolení k pobytu
ani doručenku od policejní stanice. Takže když nemáš práci, zmiz odsud!“
Konkrétně mluví i o zážitcích z policejní stanice, kde podávají žádost o povolení k pobytu.
Sadio: „Frontu na policejní stanici jsem čekala jen jednou a stačilo mi to.“
Valentino: „Lidé tam chodí v šest ráno, nebo i den předem, aby si vzali číslo, a pak
čekají ve frontě.“
Arravinda: „Není to pěkná zkušenost.“
Catalina: „Nic nevědí.“
Valentino „Řeknou ti, fronta je tamhle, čekej, až tě zavolám, pak přijď.“
Catalina: „Tohle není v pořádku.“
Anastasio: „Slyšel jsem úředníky z policejní stanice, jak mluvili dialektem a říkali věci
proti imigrantům v dialektu, aby imigranti nerozuměli.“
Arravinda: „Je to realita, kterou nechci akceptovat, cítím se jako Ital.“
Valentino: „Ti lidé neustále pijí kafe a kouří, i když vidí tu frontu a matky s dětmi.“
Sadio: „Je to hodně nepříjemné a trapné.“
Anastasio: Je to absurdní a únavné, utratíš spoustu peněz za kartičku z papíru na 6
měsíců.“
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Dorkas: „Říkáš si: ‚podívej se na sebe, jsem tu odmalička a jsem úplný loser.‘“243
Protagonisté filmu znovu připomínají argumenty již výše uvedené La Rete G2 a Anolf 2G. A
navíc podrobně líčí problematické získávání nejen občanství, ale také povolení k pobytu.
Další nový argument je, že Italové vůbec netuší, jakými komplikacemi musí potomci
imigrantů procházet, a často si myslí, že jsou to spoluobčané. Protagonisté filmu dávají jasně
najevo svůj nesouhlas se stávajícím systémem získávání statusu občanství. Artikulují také
nespokojenost s nutností neustálého obnovování povolení k pobytu, zvláště kvůli existenciální
nejistotě, kterou s sebou tento status nese, ale i kvůli prakticky náročnému procesu, který
obnáší dlouhé čekání na policejním ředitelství a špatné zacházení ze strany úředníků.

4.2.4 Shrnutí
Z rozboru argumentace iniciativ druhých generací vyplývá, že občanství je statusem nanejvýš
kýženým. Prvním společným rysem promluv o něm je, že kvůli tomu, že tento status nemají,
jsou vystaveni situacím, které jim oproti jejich vrstevníkům s občanstvím velmi komplikují
život. Na hlubší rovině lze vypozorovat, že kvůli absenci statusu zažívají situace diskriminace
a pocity vyloučení a poníženi. Uvažují o občanství coby statusu, který usnadní mnoho věcí na
praktické úrovni, a tedy jim odpadnou denní překážky menších rozměrů, ale např. i pocit
ohrožení, kvůli nejisté právní situaci a obav z vyhoštění, což jsou reálné hrozby vyplývajícími
ze zákona pro ty, kdo nemají status italských občanů.
Tématicky se tedy argumenty v dimenzi statusu občanství točí především okolo problémů
administrativně-právní povahy, které z ne-občanského statusu potomků imigrantů vyplývají.
Lze vypozorovat, že tuto úroveň občanství příliš neužívají k systematické argumentaci pro
změnu legislativy. Spíše představují svou špatnou situaci, z čehož implicitně vyplývá, že si
přejí ji změnit. Svými argumenty se staví do role obětí systému.
Promluvy o občanství jako statusu jsou často v řeči provázány s aspektem identity i práv
občanství, což je přirozené. Ne vždy bylo možné je zcela oddělit tak, aby byl dobře zachován
původní význam promluvy.
Lze si představit, že by svůj ne-občanský status a zkušenosti, které z něj vyplývají, aktivně
používali jako argumentační nástroje pro prosazení svého cíle – změnu zákona o občanství.
To by bylo možné kupříkladu skrze argumenty lidsko-právního charakteru. Například
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tvrzením, že přístup k statusu občanství má být liberalizován, protože podmínky života
v neustálé nejistotě vlastního právního statusu jsou ponižující a nehledí na důstojnost
jednotlivce, který je jakožto člověk roven všem ostatním. Že tento status mu upírá svobodu a
rovnost, jakou mají ti, kteří jsou držiteli statusu občanství. Že z důvodu jejich statusu s nimi
státní úředníci nezachází stejně jako s italskými občany.
Nevyužívají příliš často ani multikulturní argumenty. Obvykle sice zmíní, že by Itálie měla
přijmout fakt, že se stává multikulturní a multietnickou společností, dál ale na těchto
argumentech nestaví. Mohli by se kupříkladu dožadovat uznání rovnosti všech kultur státem
právě skrze udělení statusu občanství bez ohledu na kulturu země původu. Diskurs antidiskriminace se přímo nabízí k využití. Druhé generace by mohly argumentovat, že italské
zákonodárství diskriminuje na základě etnického původu, protože občanům Evropské unie
(EU) umožňuje získat občanství již po 4 letech legálního pobytu v zemi, avšak osobám ze
zemí ostatních až po deseti letech. To má samozřejmě implikace i pro potomky těchto osob,
které získávají občanství automaticky s rodičem.
To, že si zaslouží občanský status, dokazují převážně argumenty z oblasti identity, což je
ovšem zcela logické. Neargumentují ve směru od statusu k identitě (mám občanství, tedy se
cítím občanem), ale právě naopak: cítím se být Italem, proto bych měl mít občanství. Tento
poznatek bude analyzován do hloubky v kapitole o identitární dimenzi občanství.

4.2.5 Získání statusu občanství, konec potíží?
Získáním statusu občanství však komplikace nekončí, jak předestírají aktivisté z druhé
generace. Ezequiel Iurkovich, potomek imigrantů bílé pleti, tvrdí:
„Kvůli práci jsem musel ukazovat občanský průkaz. Mám na něm uvedeno italské
občanství. Přestože to tam je, žádali po mě povolení k pobytu. Jen kvůli mému
příjmení Iurkovich a jménu Ezequiel, které se píše španělsky, což je ještě divnější.
Mnohokrát vnímám od určitých lidí, a často i od institucí určitý chlad a potíže
přijmout, že Itálie je dnes multietnickou zemí.“ 244
Totéž zažil další protagonista reportáže:
„Zastavil mě policista a chtěl po mě doklady. Podal jsem mu občanský průkaz.
Podíval se na něj, přečetl si ho a pak mi řekl: ‚Podívej, musíš mi dát své povolení
k pobytu‘ Já jsem mu řekl: ‚A vy ho máte, to povolení k pobytu?‘ Podíval se na mě a
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odpověděl: ‚Ale já jsem Ital‘. ‚Já jsem také Ital, přečtěte si to v dokladech!‘ Vnímá mě
jako cizince.“245
Ian Ssali zažívá podobné situace:
„Narodil jsem se v Itálii, v Římě, jsem Ian a jsem italský občan. Italské občanství jsem
získal před několika měsíci, vloni v dubnu, když jsem dovršil osmnáct let. Teď je mi
devatenáct. Život se mi moc nezměnil, protože se pořád ještě najdou lidé, kteří se na
mě podívají a pak mi řeknou: 'No ne, ty mluvíš skvěle italsky, kde ses to naučil?' Nebo
ti pokládají otázky jako bys byl cizinec v téhle zemi. Ale já nejsem cizinec, ani
imigrant. Vyrostl jsem v téhle zemi, narodil jsem se tu, jsem Ital.“ 246
Totéž se přihodilo Azizovi, který svou zkušenost sděluje v dokumentu 18 Ius Soli:
„Policista mi říká, že moje doklady nejsou platné. Tak říkám: ‚Městská rada to vydala,
zavolej jim, řekni jim, ať ti to vysvětlí.‘ Myslím, že bylo problémem to, že to byl
italský občanský průkaz.“

Pro druhou generaci znamená nabytí statusu občanství konec administrativních obtíží, ne však
konec nepochopení a nepřijetí ze strany majoritní společnosti. Je tedy pochopitelné, že si La
Rete G2 klade za cíl nejen právní změnu zákona, která změní jejich status, ale také „proměnu
italské společnosti, aby uznala všechny své děti.“ Prosazují tedy proměnu společnosti, kde být
Italem již neznamená „mít mediteránní barvu pleti.“ Těmito slovy samozřejmě narážejí na
zážitky rasové diskriminace, a proto říkají, že italská společnost si musí zvyknout na to, že se
mění ve společnost multikulturní. Je však třeba dále zkoumat, co přesně chtějí slovem
„multikulturní“ vyjádřit. Jestli požadují skutečně multikulturní společnost, i např. s výjimkami
ze zákona pro svobodné praktikování kulturních či náboženských obřadů, anebo usilují o
ukončení diskriminace ze strany společnosti na základě své fyzické odlišnosti.
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4.3 Dimenze práv
V této části práce se zaměřuji na to, jak se druhé generace imigrace vyjadřují o právech
spojených s občanstvím. I tato dimenze občanství může mnoho vypovědět o tom, jak potomci
imigrantů chápou fungující společnost. Chci zjistit, jestli bojují za společnost multikulturní,
takovou, o níž Pierre Rosanvallon prohlásil: „Ústřední společenskou hodnotou v multikulturní
společnosti je tolerance, spíš než solidarita, a nestrannost spíše než rovnost. „Dobrá
společnost“ je společnost, která dovoluje pokojné soužití rozdílů, ne společnost, která
garantuje začlenění.“247
Volí rétoriku multikulturalismu, apelují na stát, aby se nedotýkal jejich původní kultury a
nepokoušel se je asimilovat? Aby zůstal neutrální ke všem kulturám, popřípadě všechny
veřejně uznal jako rovnocenné a odmítl tak dominanci a nadřazenost kultury italské? Požadují
výjimky ze stávajícího právního řádu, aby mohli svobodně praktikovat své náboženství? 248 Či
volají po politice anti-diskriminace? Přejí si, aby byl odstraněn „rasismus přístupu,“ který jim
brání v rovné participaci v zaměstnání, vzdělání, atd.? Anebo nechtějí žádné výjimky, žádná
nová zvláštní práva a chtějí být díky statusu občanství pouze plnohodnotně začleněni do
italské společnosti tak, jak v současnosti funguje?
Tematicky lze rozdělit výstupy iniciativ druhých generací v oblasti práv do dvou skupin: 1)
rovnost a participace 2) respekt a ochrana. To jsou oblasti, v nichž pociťují, že jejich práva
jsou v důsledku jejich statusu ne-občanů omezená.

4.3.1 Rovnost a participace
Zaměstnání
Všechny asociace si všímají, že druhé generace jsou omezené v tom, kde mohou žádat o
práci. Aktivistka z La rete G2 říká: „Nemohu se účastnit veřejných výběrových řízení
(concorsi pubblici – výběrová řízení na pozice ve státní správě).“249
V jiném článku La Rete G2 vyjmenovává, kolik povolání je podmíněno držením italského
občanství: „možnost zapsat se do profesních sdružení po získání vysokoškolského diplomu.
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kanálu

La

Rete

G2,

(…) nemohou se stát učiteli, soudci, architekty, notáři, hasiči, policisty, vojáky, zaměstnanci
veřejné dopravy, nemohou soutěžit ve sportech na vrcholové úrovni a reprezentovat Itálii.“250
Problému s účastí na veřejných výběrových řízení si všímají i druhé dvě iniciativy. Na kanálu
youtube umístili pod svým jménem video s názvem „Chcete být Italem?“ („Chi vuole essere
italiano?“). Jedná se o záznam humorné scénky z akce, kterou asociace pořádala. Scénka je
parodií na televizní pořad Chcete být milionářem? Stejně jako v televizní soutěži, moderátor
pokládá soutěžícím otázky. Výhrou této fiktivní soutěže pak není peněžní částka, ale zisk
italského občanství. „Soutěžící“ i „moderátor“ jsou členové Anolf Giovani G2 a potomci
imigrantů. Moderátor pokládá otázku:
„Aby se člověk mohl účastnit veřejných výběrových řízení, je třeba:
a) Mít titul ze školy a být občanem EU
b) Mít odstín hnědých vlasů
c) Mít jen titul ze školy
d) Spáchat přestupek
Správná odpověď je a)
Upozorňují tedy na paradox, že občan EU se veřejných výběrových řízení účastnit může,
ačkoliv v Itálii nežije, ale potomek imigrantů, který trvale v Itálii žije, totéž udělat nemůže.
V mnohem vážnějším tónu pak na kameru promlouvají další aktivisté ANOLF 2G a postupně
říkají, proč by se jim líbilo mít italské občanství:
„Chtěla bych pracovat jako sestra v nemocnici, ale nemůžu, nejsem italská občanka.“
„Chtěla bych učit italštinu, ale nemůžu, nejsem italská občanka.“
„Chtěl bych dělat taxikáře, ale nemohu, nejsem italský občan.“
„Chtěla bych pracovat na matrice, ale nemůžu, nejsem italská občanka.“251
„Nemohu dělat aktivity, které by mě naplňovaly, například vykonávat civilní službu,
vstoupit do armády.“252
Informují tím diváka, pro vykonávání kolika různých povolání je třeba mít občanství, a jasně
tak dávají najevo, že se cítí být diskriminováni kvůli tomu, že ho nemají.
Velice podobně hovoří i protagonisté filmu 18 Ius soli:
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ANOLF 2G,
https://www.youtube.com/watch?v=m3zCnPVR9-s (stařeno 24.4.2014).
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„Fakir: “Non voglio che un giorno mio figlio venga considerato anche lui ancora uno straniero,” vyjádření
člena ANOLF 2G, oficiální webové stránky kampaně “Le Seconde generazioni – una sfida per tutti,”
http://unasfidapertutti.blogspot.cz/2011_01_09_archive.html (staženo 5.4.2014).
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„V 18 letech by se mi bývalo líbilo dělat vojenskou službu, ale nemohl jsem a nemůžu
pořád.“
„Když nemáš práci, nemůžeš obnovit povolení k pobytu, jenže když nemáš povolení
k pobytu, nemůžeš pracovat.“
„Studuji právo, ráda bych se stala policejní komisařkou, jenže prvním požadavkem je
občanství.“
„[Kdybych měla občanství,] mohla bych jít do knihovny a požádat tam o práci,
protože ráda čtu.“
„Chtěla jsem být dobrou gymnastkou, je to činnost, kterou se můžu vyjádřit. Nezáleží
na tom, jestli jsi Ital nebo Rumun, jsi prostě člověk. Měla jsem možnost soutěžit o
účast v národním týmu. I kdyby mě vybrali, nemohla bych se účastnit, protože nemám
občanství.“253
Všechny tři asociace tedy absenci občanství považují z praktického hlediska za velký problém
– jsou limitováni již při výběru povolání, čímž se cítí být diskriminováni. Dávají najevo, že by
rádi Itálii sloužili v civilní či vojenské službě, či ji reprezentovali ve sportu na vrcholové
úrovni, čímž samozřejmě dávají najevo svou loajalitu k ní.

Volební právo, studium, volný pohyb
Dalšími otevíranými tématy ohledně práv jsou: studium, volný pohyb a volební právo. Co se
volebního práva týče, obvykle říkají pouze „Nemohu volit.“254 Je poměrně zajímavé, že téma
nerozvádějí. Neargumentují, že by se díky volebnímu právu mohli vyjádřit a mít zástupce,
který by bojoval za jejich práva. Mým předpokladem je, že tento jev souvisí s všeobecně
vysokou nedůvěrou obyvatel Itálie v politiky a veřejné instituce.255 Druhé generace tuto
nedůvěru přejímají a podobně jako italští občané nevěří, že změna politické reprezentace
skutečně ovlivní jejich život k lepšímu.
O právech spojených se studiem hovoří více, pravděpodobně kvůli tomu, že s touto otázkou
mají všichni bezprostřední zkušenost.
Ian Ssali v rozhovoru pro rozhlasovou stanici Rai říká:
„[Mít občanství] usnadní studium. Lidé nemohou jet do ciziny, na Erasmus, protože
nejsou italskými občany. Nemohou využít stipendia, musí pracovat, aby mohli do
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Např. „Le seconde generazioni – una sfida per tutti,“; „Fakir: “Non voglio che un giorno,“
„La fiducia dei cittadini nelle Istituzioni: Rapporto Italia 2013,” Důvěra občanů ve veřejné instituce, oficiální
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ciziny. (…) Děti imigrantů nejsou na fakultách jako práva či medicína. To jsou
fakulty, které otevírají cestu k veřejným výběrovým řízením, ale to můžeš dělat, jen
pokud jsi italský občan.” 256
V reportáži „Non solo Balotelli“ členové La Rete G2 také hovoří o omezených možnostech
studia. Zhanxing Xu vysvětluje:
„Nemůžeme dělat věci, které dělají všichni naši vrstevníci. Nemůžeme se podílet na
projektech Evropské unie, na universitách se nemůžeme účastnit Erasmu. Nemůžeme
se účastnit soutěží, které pořádají školy a to je pro nás diskriminace.“ 257
Ve filmu 18 Ius soli nechává režisér promluvit sociologa Maura Valeriho, který se
dlouhodobě zabývá rasismem a xenofobií, o limitech, které ne-občanský status pro druhé
generace vytváří: „Ital se v 18ti letech může rozhodnout nepracovat a nestudovat třeba celý
rok. Druhá generace totéž udělat nemůže – musí hned pracovat, či studovat. V tom už má
práva omezená.“ (Druhá generace se ihned musí rozhodnout, jestli pracovat, či studovat,
protože musí udávat důvod pobytu v Itálii na žádost o povolení k pobytu.)
Z jejich výpovědí je patrné, že práva občanství spojená se studiem vnímají jako velké
rozšíření škály svých možností a přejí si využívat stejné příležitosti jako jejich italští
vrstevníci. Staví se tak proti diskriminaci, která vyplývá z jejich statusu. Nebojují za zvláštní
výhody, chtějí jen tatáž práva, jako mají jejich kamarádi.
Nerovná práva vnímají i ohledně svobody pohybu. Člen La Rete G2 Alphousseyi Sonko
uvádí konkrétní příklad ze svého života:
„Pokaždé, když jsem byl na letišti, uvědomoval jsem si, i během puberty, že Italové
chodili jinudy [skrze jinou přepážku], bez obtíží, s italským pasem, nečekali ve frontě.
Já jsem ale ve frontě čekal s lidmi, se kterými jsem vlastně neměl nic společného.“258
Protagonisté filmu 18 Ius soli tento argument také používají:
„Jezdilo se na školní výlety. Mohli jet všichni, kromě mě.“
„Moje dívka bydlela v Londýně, ale vždycky se musela vracet ona, já jsem nemohl
vycestovat.“
Tento argument objasňuje La Rete G2: „Vlastnictví povolení k pobytu dovoluje
svobodný pohyb krátkého trvání po zemích schengenského prostoru. V období
vydávání a obnovení povolení k pobytu však žádný pohyb po schengenském prostoru
není možný. Co mám dělat, když potřebuji uskutečnit studijní pobyt, nebo jet navštívit
příbuzného do zahraničí?“259
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Jejich pohyb přes hranice je tedy ztížen tím, že nemohou cestovat pouze na občanský průkaz
v rámci schengenského prostoru jako ostatní Italové, tedy občané EU. Pohyb jim však není
zcela znemožněn, mohou cestovat na pas země původu rodičů. To s sebou ovšem nese další
komplikace, protože mnoho evropských států má se zeměmi původu zaveden vízový styk.
Z praktických důvodů (časových lhůt a poplatků) tedy pravděpodobně nebylo vždy možné
zajistit dětem imigrantů víza, když měly jet se školou na výlet do zahraničí, pokud se právě
nacházely v překlenovacím období mezi vydáním povolení k pobytu pro rodiče.
Je tedy zjevné, že se cítí ochuzeni o práva, která jsou pro jejich vrstevníky zcela běžná.
Nepožadují zvláštní práva pro menšiny, jako např. garanci určitého počtu křesel v parlamentu
pro zástupce menšin. Požadují pouze rovnost a participaci na právech, která mají jejich
vrstevníci díky tomu, že mají status občanů.

4.3.2 Respekt a ochrana
Maruan Oussaifi ve svém proslovu na manifestaci CISL nejprve hovoří o situaci druhých
generací a poté upozorňuje na další dimenzi práv, která překračuje úroveň rovnosti a
participace:
„Musíme také trpět události barbarského rasismu. Naposledy to byla ta dívka
z Nigerie, která byla přepadena a zmlácena, urážena. Média o tom mluvila, ale pak se
na to zapomnělo! A to by nás mělo rozzlobit, měli bychom se stydět! I my, imigranti
chceme bezpečí! I my, imigranti chceme být chráněni, i my, imigranti chceme být
respektováni! Nejsme kapesníky, které se použijí a pak se vyhodí! Oceňujeme zákon,
který legalizoval práci domácích ošetřovatelek. Ale všichni imigranti mají důstojnost,
všichni mají právo být tu legálně. Ve jménu budoucí společnosti, založené na
multikulturních a multietnických principech, Itálie má potenciál, právo a morální
povinnost dívat se vpřed! Ať žije CISL (Confederazione Italiana Sindacato Lavoratori,
Italská konfederace odborových svazů, jeden z největších italských odborových
svazů), která spojuje!260
Matka Maria Balotelliho, hráče italského fotbalového národního týmu, hovořila na
ceremoniálu, kde byl Mariovi udělen status občana podobným způsobem:
„Mario se tu narodil, vyrostl, chodil tu do školy, naučil se tu hrát fotbal. Přijal všechny
naše zvyky a tradice. Ale zakusil mnoho omezení, odmítnutí a ponížení. Jen proto, že
byl zákonem považován za cizince. Ted už je to pryč, chceme to vše zapomenout.“261
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„Intervento di Maruan Oussaifi,“
„"Non solo Balotelli".“
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Doposud jsme hovořili o právech na úrovni rovnosti a participace, Oussaifi však upozorňuje
na závažnější problém, který vyplývá z toho, že stát systematicky odmítá legalizovat
imigranty, kteří na území žijí a pracují nelegálně. Hovoří o fyzické bezpečnosti imigrantů.
Motiv útoku na dívku, která je v proslovu zmíněna, byl zjevně rasistický. Je pravděpodobné,
že dívka by byla napadena, i kdyby občanství měla. Zdá se však, že Oussaifi chápe jako
nepřímé spoluviníky státní instituce, které odmítají legalizovat status imigrantů, a tím je
neustále nechávají v kategorii „ilegálové.“ Podobně, stát odmítá změkčit kritéria k udělování
občanství potomkům imigrantů a tím je udržuje v pozici věčných cizinců. Veřejnost tyto lidi
se zjevnými odlišnostmi vnímá jako cizince a stát ji nikterak nenutí hledět na odlišné lidi jako
na spoluobčany, jelikož udržuje jejich status cizinců. Oussaifi naznačuje, že kvůli tomu si
k nim pak Italové dovolují víc, než ke svým spoluobčanům, což může vést až k rasovému
napadení. Proto po státu požaduje, aby všechny své obyvatele chránil stejně. Tuto ochranu
pak vnímá jako legalizování statusu těch, kdo jsou v Itálii nelegálně. Je zjevné, že pro druhou
generaci má status občanů význam této plné právní ochrany.
Tento argument je tedy závažnější než argumenty o práci a svobodě pohybu, které „jen“
určitým způsobem omezují a znepříjemňují druhé generaci život. Otázka bezpečnosti a s ní
svázaná otázka respektu a tolerance se dotýká soužití Italů a „cizinců“ v Itálii. Ovšem těžko
lze zákonem „nařídit“ Italům, aby respektovali a chovali se slušně k ostatním jino-etnickým
obyvatelům Itálie. Je tedy čím dál více zjevné, proč La Rete G2 požaduje nejen změnu
zákona, ale také proměn společnosti a boření rasových stereotypů.

4.3.3 Shrnutí
Analýza výstupů druhých generací jasně ukázala na to, že i když druhé generace používají
slova jako „multikulturní“ a „multietnický,“ nebojují za multikulturní společnost, kde by měli
mít zvláštní práva a výjimky ze stávajícího italského právního řádu. Svoboda praktikovat
rituály země či náboženství původu, nebo dokonce garantovaná reprezentace v poslanecké
sněmovně pro ně není tématem. Naopak se zdá, že jejich požadavky míří na anti-diskriminaci.
Cítí se diskriminováni, jak kvůli svému statusu jako permanentní cizinci v Itálii, tak kvůli
svojí fyzické odlišnosti. Požadují občanství, které vyřeší jejich diskriminaci v úrovni rovnosti
s Italy a participace na školních i pracovních příležitostech. Doufají však také, že rozšíření
občanství na osoby, které nemají typický „italsky – mediteránní“ vzhled bude prvním krokem
k růstu tolerance ve společnosti. Tato tolerance pak podle nich bude mít za následek větší
76

respekt společnosti k odlišným osobám, a tím pádem i růst jejich fyzického bezpečí. V rovině
rovných příležitostí a participace tematizují zejména přístup k pracovním místům ve státní
sféře, kde je občanství nezbytnou podmínkou a také možnost účasti na školních projektech a
studijních výměnných programech v rámci Evropské unie. Vadí jim též omezená možnost
pohybu přes hranice, která je též důsledkem toho, že nemají status italských občanů.
Překvapivě, nemožnost účasti ve volbách neprezentují jako jedno z největších omezení, což
může být dáno všeobecnou nedůvěrou italské společnosti ve státní instituce.
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4.4 Dimenze identity
4.4.1 Analytické kategorie pro zkoumání identity
Zpočátku je třeba vyjasnit použití pojmu „identita“ v této části práce. Sám pojem je neurčitý a
pro různé společensko-vědní přístupy má různý obsah. Cooper a Brubaker proto ve své stati
navrhují neslučovat laické používání pojmu identita se společensko-vědními analytickými
kategoriemi. Autoři vysvětlují, že „identita“ je obvykle používána jako výraz pro pochopení
sebe sama, svých aktivit, toho co člověk sdílí s ostatními a čím se naopak odlišuje. Je také
využívána politiky k přesvědčení určité skupiny lidí o tom, že jsou identičtí mezi sebou a
zároveň odlišní od ostatních, k tomu aby provedli a ospravedlnili určitou kolektivní akci.
Argumentují, že tak, jako lze analyzovat diskurs o národě bez použití pojmu „národ“ jako
analytické kategorie, čímž bylo zamezeno postulování existence národa, lze analyzovat
debatu o identitě, aniž by „identita“ byla použita jako analytická kategorie. Zjednodušeně
řečeno doporučují Brubaker a Cooper vyhnout se bezmyšlenkovitému převzetí kategorie
identity tak, jak je běžně užívána laiky a udělat z ní kategorii analýzy. Dále poukazují na
nejednoznačnost „identity“ a její rozmanité používání badateli a argumentují, že tento
problematický a obtížně definovatelný termín není nezbytný. Pokouší se rozmotat uzel
významů a přijít s novými, jasnějšími a užitečnějšími analytickými kategoriemi. 262
První navrhovaný termín je „identifikace“, který na rozdíl od „identity“ vyjadřuje aktivitu a
aktéry, a který též na rozdíl od identity neimplikuje stejnost nebo skupinovost. Identifikovat
(se) znamená zařadit (se) někam vzhledem k ostatním, do skupiny, narativu nebo kategorie.
Jak se člověk identifikuje, nebo jak bude identifikován ostatními se liší kontext od kontextu.
Identifikovat se podle kategorie znamená zařadit (se) do třídy osob, které sdílejí určité
atributy dané kategorie (rasa, etnicita, jazyk, národnost, občanství, pohlaví, atd.) Připomínají,
že moderní stát byl a je jedním z nejdůležitějších aktérů identifikace, neboť téměř monopolně
pojmenovává, identifikuje, kategorizuje. 263
Druhý termín, který navrhují jako náhradu identity, je „chápání sebe sama“ (selfunderstanding). Tento termín označuje subjektivní zhodnocení toho, kým člověk je. Chápání
sebe sama nemusí znamenat uzavřenou homogenní entitu, tento pocit může naopak nabírat
mnoho forem a jedinec se může chápat v mnoha kategoriích. Chápání sebe sama je
formováno pomocí diskursů a ovlivňuje aktivity jedince, zatímco nemusí být artikulováno.
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Cooper, Frederick, Brubaker, Rogers, „Beyond “Identity“,“ Theory and Society 29 (2000): 1-14.
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Sebe-reprezentace a sebe-identifikace naopak naznačují určitou úroveň explicitní diskursivní
artikulace. 264
Autoři navrhují analytickou kategorii i pro pochopení sebe sama, které vychází z rasy,
náboženství a etnicity, a které v sobě obvykle nese emoční náboj a i zde doporučují použití
více diferenciovaného analytického jazyka. Namísto neurčitého termínu „identita“ navrhují
„společné znaky“ (commonality) – sdílení společného atributu, „propojenost“ (connectedness)
– společenské vztahy, které pojí lidi, „skupinovost“ (groupness) – pocit sounáležitosti
s určitou ohraničenou solidární skupinou. Společné znaky a propojenost mohou dohromady
vytvářet skupinovost. Kategorie pocitu sounáležitosti může záviset na míře „společných
znaků“ a „propojenosti“. Zcela jistě ale záleží na společných akcích a jejich kódování do
přesvědčivých veřejných narativů a diskursivních rámců. Vztahová propojenost tak není vždy
nutná pro „skupinovost“. Silný pocit skupinovosti může spočívat na „společných znacích“ a
pocitech sounáležitosti, které se s nimi pojí a kde jedinci nejsou propojeni osobními vztahy.
To je případ velkých kolektivů, jako jsou národy. Široce rozšířené chápání sebe sama, jako
člena národa, krystalizuje do silného pocitu skupinovosti, pokud si jedinci představují
(powerfully imagined) a cítí „společné znaky“ („commonality“). 265
Analytické kategorie, které Cooper s Brubakerem navrhují, jsou velmi vhodné pro snazší
orientaci ve spletitém diskursu o identitě, a proto budou použity v této kapitole pro
rozklíčování sebe-prezentace a argumentace dětí imigrantů v dimenzi občanství jako identity.

4.4.2 Anne-Marie Thiesse a národní identita
V minulosti byla jednota a integrace moderních společností udržována díky nacionalismu občanství automaticky počítalo s národem. Občanství tedy neznamenalo pouhé členství, ale
členství v národě. Politická komunita měla být zároveň komunitou kulturní, komunitou
jazyka, zvyků, nebo víry. 266 Anne-Marie Thiesse, francouzská historička, která přispěla
zásadním způsobem k výzkumu evropských nacionalismů a vytváření národů a národních
identit v devatenáctém století, představuje ve své knize Vytváření národních identit v Evropě
18. až 20. století seznam symbolických i hmotných položek, které má každý „skutečný“ národ
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vykazovat. Jedná se o dějiny, jazyk, kulturní památky, folklór, památná místa s typickou
krajinou, zvláštní mentalitu a oficiální symboly (hymna a vlajka). Nelze vynechat ani další
národní poznávací znamení, jako je kroj, speciality národní kuchyně, či zvíře jako symbol
země. Thiesse argumentuje, že všechny tyto ingredience používali buditelé (či spíše
stvořitelé) evropských národů, aby vytvořili národní identity, výjimečné a neopakovatelné,
které od sebe evropské národy odlišovaly, a které vystihovaly „duši národa“. 267 Opírá se o
Renanovu argumentaci, že národ je bohatý vzpomínkový odkaz: „Kult předků je ten
nejoprávněnější, předkové z nás udělali to, co jsme. Předmětem Renanova plebiscitu je
dědictví symbolické i hmotné. Patřit k určitému národu znamená být jedním z dědiců
společného a nedělitelného dědictví, znát je a uznávat.“268
Popsaný koncept národa vyvezli Evropané i do svých kolonií. Použití tohoto seznamu položek
identity je tedy ten nejsnazší postup, jak představit určitý národ na světové scéně. Tato
metoda konstrukce národní identity je natolik dobře ustavená a přijímaná, že ji lze rychle
aplikovat, jak podle ní dokazuje „vynález“ Padanie Umbertem Bossim v Itálii v devadesátých
letech minulého století. 269
Jako protiklad k pojetí identity občanství těsně spjatého s etnickým národem je trend, který
Joppke pozoruje po druhé světové válce v západních státech. Ty se posouvají ke konceptu
liberálně demokratického občanství. To v praxi znamená, že aby mohlo občanství zahrnovat
rozmanitá etnika a náboženství, stává se čím dál více universalistické a staví na hodnotách
svobody, rovnosti a tolerance.

4.4.3 Analýza identity
V této kapitole budu zkoumat, jak vnímá druhá generace imigrace italské občanství v dimenzi
identity. Zaměřím se na to, jestli se jejich sebe-prezentace nese v multikulturním duchu, který
byl a částečně stále je trendem u západních států, anebo se přiklání ke „klasickému“ pojetí
identity národního občanství, jak bylo definováno v devatenáctém století.
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Thiesse, Anne-Marie, Vytváření národních identit v Evropě 18. až 20. století, (Brno: Centrum pro studium
demokracie a kultury, 2007), 11. (celkem 263 )
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Thiesse odkazuje na proslulou přednášku „Qu'est-ce qu'une nation?” Ernesta Renana, kterou pronesl 11.
března 1882 na Sorbonně. Cituje z Œuvres complètes. (Paris: Calmann-Lévy, 1947), 904. „Thiesse, Vytváření
národních identit, 10.
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Thiesse, Anne-Marie, „Inventing National Identity,“ webové stránky Le Monde diplomatique,
http://mondediplo.com/1999/06/05thiesse (staženo 24.4.2014).
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Ve světle nápomocného rozdělení, se kterým přichází Cooper a Brubaker, nepřebírám laický
termín identita, který však materiály asociací druhé generace přímo či nepřímo používají.
Jejich výstupy chápu jako aktivní „identifikaci“ sebe sama spíše než zamlženou „identitu“,
coby hluboký vnitřní pocit. Kategoriemi pro analýzu budou „společné znaky“ (commonality),
„společenské vztahy“ (connectedness) a „skupinovost“ (groupness). Jako vodítko pro
orientaci a analýzu diskursu asociací dětí druhé generace bude použit klasický „checklist
národní identity“ Anne-Marie Thiesse. Pro analýzu případné multikulturní argumentace se
budu držet obecnějších termínů, jak je navrhuje Joppke. Jedná se o liberálně demokratické
hodnoty svobody, rovnosti a tolerance a neutrality státu, a implicitní (či explicitní) zřeknutí se
identity, která pochází z minulosti, náboženství, tradic a kultury – tedy popírá body národní
identity sestavené Thiesse. Cílem je nalézt v jejich argumentaci narativy, či kategorie, se
kterými se identifikují.

4.4.4 Místa v Itálii
Anne-Marie Thiesse uvádí památná místa s typickou krajinou jako jeden ze znaků, o které se
může nacionalistický diskurs opírat. Pro účely této práce bych si dovolila tento bod rozšířit a
zahrnout pod něj obecněji jakékoliv odkazy na místa v Itálii a také povšechné reference na
území Itálie. A to z prostého důvodu, že tento styl argumentace je u druhých generací velmi
častý a bylo by nevhodné ho vyřadit, jen kvůli tomu, že se neokazují pouze na „památná
místa.“

La Rete G2
Na konferenci k budoucnosti občanství v Arezzu vysvětluje mluvčí La Rete G2 Lucia
Ghebreghiorges svůj pohled na název „druhé generace imigrantů“ právě v souvislosti
s pobytem na italském území:
„Mluví se o druhé a dokonce třetí generaci imigrantů, ale my se necítíme jako
imigranti, protože jsme se narodili v Itálii a vyrostli jsme tu. Neudělali jsme žádné
rozhodnutí, výběr odejít odněkud, byli jsme nezletilí, rozhodli za nás rodiče.“
Ve videích z produkce La Rete G2 aktéři říkají:
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„Narodil jsem se tady, v Itálii, (…) moje matka je Číňanka, otec Filipínec a jsem jeden
z těch, kterým říkají druhá generace.“270
„Ahoj, jsem Samira, je mi 26 let a narodila jsem se v Římě.“
„Já imigrant? Jo, imigrant, asi ze San Basilico do Caso Lombroso.“
„Mí rodiče tu jsou už třicet let.“
„Jsem z Ponte Lungo.“
„Můj dědeček byl z Kalábrie, babička Afričanka, takže je to takový koktejl ras.“271
Pro aktivisty z La Rete G2 je tedy místo narození a život strávený v Itálii dalším z důkazů, že
oni také patří do „skupiny“ Italů. Zdůrazňují, že o sobě neuvažují jako o imigrantech, protože
nikam neimigrovali, popřípadě imigrace nebyla jejich rozhodnutím, ale rozhodnutím jejich
rodičů. Někteří navíc argumentují, že ani jejich předci nebyli první generací imigrantů.

18 Ius soli
Film 18 Ius soli začíná právě tím, že jeho protagonisté vysvětlují, kde se narodili a kde od
dětství žijí:
„Kevin Javier, mí rodiče jsou Filipínci, narodil jsem se v Itálii.”
„Anastasio Morten, narozen v Parmě.“
„[Narodila jsem se] v provincii Padova v malé vesničce jménem Ponso.“
„Waheed, narodil jsem se v Correggio, jsem pákistánského původu.“
„Mí rodiče jsou Nigerijci, narodil jsem se v Římě.“
Dále film pokračuje záběry na Neapol a její krajinu a monumenty. Protagonista jménem
Aravinda popisuje svůj vztah k tomuto městu, kde žije:
„Neapol je krásné město z estetického a kulturního úhlu pohledu. Většina Neapole má
osobitý charakter, stojí za to ji objevit, opravdu je krásná. Je to kultura, nedefinoval
bych ji jako italskou, ale přímo neapolskou, je výjimečná.“
Fakir, taktéž obyvatel Neapole, dodává: „V Neapoli jsou nádherná místa, například
různé ostrovy jako Procida, Capri, Ischia.“
Dorkas hovoří o místě, kde žije: „Clusone je typická horská vesnice, s mentalitou,
kterou bych popsala jako bergamskou. Ale měla jsem ji ráda, protože jsem se tam
cítila chráněná.“272
Tím, že protagonisté filmu nejprve prohlašují, že se na konkrétních místech Itálie narodili,
popřípadě zde vyrostli, a pak o nich hovoří se zaujetím a láskou, má samozřejmě dokazovat
to, že tuto zemi považují za vlast, stejně jako jejich vrstevníci Italové od narození.
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„Quando e Quanto?“
“G2 ad alta voce: Forte e chiaro“
272
„18 Ius soli.“
271
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V průběhu filmu pak zaznívají další argumenty s odkazy na italské území:
„Když vyrosteš v nějaké zemi, chodíš tam do školy, žiješ tam, je normální, že se cítíš
součástí té země. Kdyby se mě někdo zeptal: Kdo jsi?, Řekla bych, že z poloviny,
nebo snad i víc se cítím být Italkou.”
„Žiju tady, tohle je můj národ.“
„Můj domov je tohle, Itálie.“
„Kdyby mi řekli, jdi do Afriky, cítila bych se vysídlená.“
„Od tří let mi vždycky říkali „chlapec od vedle.““
„Základní školu jsem začala v Soliera.“
„V Ascoli jsem byl první dítě – cizinec ve městě.“
„Nikdy jsem se neptal po svém původu, prostě jsem se ctil jako kluk, stejně jako
ostatní.“273
Režisér pak nechává o vztahu území a potomků imigrantů promluvit i Gianfranca Finiho:
„Koncept národa, národní identity potřebuje být aktualizován pro dnešní občany. Ti
kdo sem přijedou jako děti, nebo se tu narodí a pak se stanou Italy, i když nemají
rodiče nebo předky Italy, jejich role [v italské společnosti] musí nevyhnutelně růst.“

Tyto výroky ilustrují velikou, snad až stoprocentní míru subjektivní sebe-identifikace druhé
generace s Itálií. Důkaz, který na podepření těchto prohlášení používají, je vždy argument
místa. Vrcholem je samozřejmě prohlášení dívky o tom, že kdyby ji stát vyhostil do její země
původu, tedy do nějaké africké země, kterou blíže nespecifikuje, cítila by se vysídlená. Říká
tím, že s danou africkou zemí nemá nic společného a sama sebe přiřazuje do skupiny lidí, co
žijí na území Itálie jako její občané.
Tedy i film 18 Ius soli využívá území Itálie jako „společný znak“ skupiny jménem italští
občané. Na základě tohoto znaku si druhá generace nárokuje i další „společný znak,“ kterým
se lidé na území Itálie vyznačují, tedy italské občanství. Jedná se o další ryze nacionalistický
argument, který ukazuje na to, že druhá generace si přisvojila nacionalistický styl
argumentace.

ANOLF 2G

273

„18 Ius soli.“
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Video natočené k příležitosti 150. výročí sjednocení Itálie nazvané „Všechno nejlepší
k narozeninám, Itálie – Já jsem Italka“ („Buon compleanno Italia, io sono italiana“) celkově
opěvuje krásy Itálie:
V záběru je vidět pouze ruka dívky kreslící to, co dívka popisuje.
Dívčí hlas říká:
„Itálie je tak krásná! Je tam domov, maminka a tatínek. Často jezdíme i k moři.
Lehneme si pod slunečník a opalujeme se. Někdy jdeme i do restaurace a dáme si
těstoviny. Nebo nasedneme do vlaku a jedeme do toho lesa, kde je i jezero.“
Dívka nakonec na obrázek přimaluje italskou vlajku a prohlásí: „ Jsem Italka.“ Nakonec ji
zabírá kamera a je poznat, že dívka má asijské rysy.
Na obrazovce se na konci objeví text: „Skoro jeden milion mladých lidí, kteří se narodili
v Itálii legálně pobývajícím rodičům, čeká na zákon, který z nich udělá občany.“ 274
Již úvodní slova dívky zní jako italské cliché „Itálie je tak krásná“ - „Che bella l´Italia.“ Jedná
se o hojně používaný popis Itálie i Italy samotnými. Itálii se také běžně říká „bel paese“ –
„krásná země,“ což může být použito v pozitivním, často však i ironickém a kritickém smyslu
slova. Každopádně si autor videa vybral právě tuto všem dobře známou frázi hned na úvod,
snad aby se co nejvíce přiblížil Italům. Pak následují další stereotypní obrázky Itálie – moře,
slunce, slunečník. Následují méně stereotypní „les a jezero,“ snad aby byla vystižena
rozmanitost italské přírody. Tento styl argumentace je jasně nacionalistického charakteru,
glorifikující krásy vlasti. Moment překvapení samozřejmě přichází, když je odhalena dívka
druhé generace, která tyto věty pronáší. Účel videa je pak ozřejměn textem na konci: Milion
dětí imigrantů, kteří Itálii považují za svou vlast, obdivují se jejím krásám a jedí těstoviny,
tedy jsou stejní jako my, čeká na to, až stát právně uzná, že jsou skutečně stejní jako my –
tedy že mají právo na občanství.

Opět velice vtipným způsobem tematizují italská města děti imigrantů ve scénce „Chcete být
Italem?“. „Moderátor“ vždy chce, aby se soutěžící představili, a táže se, odkud pocházejí.
Moderátor: „Další soutěžící je Katia. Odkud pocházíš?“
Soutěžící: „Z Prosinone.“
Moderátor vrtí hlavou, že takové město nezná.
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„Buon compleanno Italia, io sono italiana,“ video zveřejněné na youtube kanálu asociace ANOLF Giovani di
seconde generazioni, https://www.youtube.com/watch?v=f1a8yl9A7JY. (staženo 13.4.2014).
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Soutěžící: „Provincie Bibiano.“
Moderátor stále neví.
Soutěžící: „Poblíž Říma.“
Moderátor stále vrtí hlavou.
Soutěžící: „Na sever od Neapole“
Moderátor: „Ááá, už vím.“275
Protagonisté scénky dovádí rozdíly a stereotypy mezi severem a jihem ad absurdum. To, že
moderátor netuší, kde leží Prosinone, a nakonec ani Řím, a reaguje teprve na to, že město leží
na sever od Neapole, ukazuje, že moderátor pochází z jihu, nejspíše právě z Neapole, a jeho
rozhled je značně omezený. Protagonisté se pokouší humorně zobrazit italské stereotypy a
používají k tomu italská města. Znalostí těchto stereotypů také dokazují svou „italskost.“
Mnohem vážněji apeloval v italské dolní komoře Maruan Oussaiffi na zákonodárce, aby
přehodnotili v současnosti platný zákon.
„V Itálii je asi 900.000 osob, které se počítají mezi druhé generace. Nejsou uznáváni
zemí, kterou sami bez problémů uznávají jako svou vlast. Nejsme imigranti,
nepocházíme z cizích zemí, nepřekročili jsme hranice, jsme tu od počátku našeho
života. Lidé, kteří z velké většiny ani neviděli země původu svých rodičů, nemluví
jejich jazykem a velmi pravděpodobně by se ztratili v ulicích měst svých otců, na
rozdíl od ulic Říma nebo Milána.“276
Maruan Oussaiffi si zvolil negativní styl argumentace pro dokazování toho, že členové druhé
generace jsou mnohem více Italy, než občany zemí, jejichž občanství zdědili po rodičích. Jeho
argumentace dále pokračuje:
„Je mnohem jednodušší stát se Italem, pokud jsou rodiče neznámí anebo bez občanství
země původu, než pro osoby, které se narodily a vyrostly v Itálii, sdílejí tradice,
kulturu a hodnoty Itálie a vyjadřují je v každodenním životě, jak to vidíme u druhých
generací. Je potřeba uvolnit přístup k občanství, protože to ovlivňuje identitu druhých
generací. Cítí se být de facto Italy. Sdílí hodnoty a cíle Itálie, přispívají k jejich
realizaci, přestože na byrokratické úrovni Italy nejsou. Náš soudní systém nesmí a
neměl by nechávat žít v nejistotě osoby, které se narodí a vyrůstají v Itálii a zakouší
propast mezi občanstvím de facto a de iure.“277
Tentokrát k argumentu narození a života na území Itálie přidává další hledisko, akulturaci.
Tvrdí, že druhé generace, díky tomu, že na území Itálie vyrůstají, přijaly za své její tradice a
hodnoty. Tím podle něj také získaly italskou „identitu.“
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„Chi vuole essere italiano?“
„Audizione dell'Anolf Giovani sulla cittadinanza dell'11/6/2010,” záznam z projevu Maruana Oussaiffiho
v dolní
komoře
italského
parlamentu.
Zveřejněn
na
youtube
kanálu
ANOLF,
https://www.youtube.com/watch?v=jvBifWcckXA, (staženo 17.4.2014).
277
Ibidem.
276

85

I z těchto argumentů vyplývá, že narození či pobyt na území Itálie a kultura, tradice a
hodnoty, kterou díky socializaci v Itálii druhé generace přijaly za své, jsou pro ANOLF
výborným důvodem pro udělení občanství druhým generacím. Maruan sice hovoří o
„hodnotách,“ což by mohlo znít jako odkaz na hodnoty jako demokracie, svoboda, lidská
práva atd., a tedy jakási snaha o universalistický či multikulturní diskurs. Tyto hodnoty však
klasifikuje jako „hodnoty Itálie,“ čímž se opět opírá o národní stát. Opět se tedy jedná o ryze
nacionalistický styl argumentace.

Shrnutí
Kategorii Anne-Marie Thiesse „památná místa a typická krajina“ bylo třeba poněkud upravit,
jelikož odkazy na místa v Itálii a obecně Itálii jsou v promluvách druhé generace velmi četné
a fungují jako nástroj sebe-identifikace s italským „národem.“ Představené výroky o narození
a životě v Itálii jsou používány jako „společný znak,“ který mají se „skupinou“ Italů. Tento
společný znak má podporovat a bránit jejich nárok na občanství. Společně s tímto
argumentem prohlašují země původu rodičů jako sobě cizí a neznámé, a rozhodně o nich
nehovoří tak, že je považují za svou vlast. Argument „soli,“ tedy půdy, často spojují
s argumenty o přijetí kultury, tradic a hodnot Itálie, které jsou dalšími důkazy, že druhá
generace skutečně patří do skupiny Italů a má nárok na jejich další identifikační znak občanství.
Argumentace je v tomto případě čistě nacionalistická. Nesnaží se své požadavky občanství
hájit multikulturními argumenty, které by mohly znít tak, že moderní země, která vyznává
toleranci, svobodu a rovnost všech, by po určité době strávené na území Itálie měla dát status
občanství všem osobám bez ohledu na jejich původ, neboť všechny země a všichni jejich
obyvatelé jsou si rovni. Naopak přichází se zcela klasickými nacionalistickými argumenty
narození a života na území, ale také lásky k vlastnímu (italskému) domovskému městu a
dokonce výroky, že Itálii považují za svou jedinou vlast a jinde by se ctili vysídleni.

4.4.5 Gastronomie
Překvapivě jedním z nejčastějších „důkazů“, kterým potomci imigrantů v Itálii podpírají svá
tvrzení o své „italskosti,“ jsou prohlášení, že rádi jedí italskou kuchyni, někdy radši než jídla
země původu rodičů.
86

Aktivisté z asociace La Rete G2 ve svém videu „Quando e Quanto,“ „Kdy a nakolik,“
odpovídají na otázku „Kdy a nakolik se cítíš být Italem?“ Poté, co všichni potvrdí, že se cítí
být Italy a někteří z nich přidávají národnost země původu svých rodičů, odpovídají na otázku
„Kdy se cítíš Italem?“ Dvě dívky svou „italskost“ dokládají těmito větami:
„Cítím se jako Italka, když si sednu před svůj talíř těstovin.“
„Cítím se jako Italka, když jím pizzu s přáteli.“
Svou italskou identitu tedy dokládají jídlem, který celá Itálie (a nakonec i zbytek světa) chápe
jako stereotypně italské – tedy pizzou a těstovinami.
Podobně aktéři filmu 18 Ius soli mluví o své náklonnosti k italskému jídlu:
„Když si doma vařím pro sebe, umím si připravit talíř klasických těstovin nebo
kotletu.“
„Umím připravit pizzu, pasta carbonara, risotto, kuře, rybu.“
„K obědu vaříme italská jídla a k večeři indická.“
„[Mám ráda] polentu s osei,278 polentu s králíkem, polentu s hovězím. V neděli je
polenta typickým bergamským jídlem.“
„Moc mi chutnají lasagne, proto je dělám často.“
„[Nejradši mám] špagety s mušlemi.“
„[Mám ráda] špagety s boloňskou omáčkou.“
„[Moje nejoblíbenější je] pizza, ale jen pokud je neapolská.“279
„Italské jídlo mám mnohem radši než jídlo z mé země.“280
Zajímavé a vypovídající je už to, že se režisér filmu rozhodl zařadit právě promluvy o lásce
k italské kuchyni hned jako druhé téma po tématu míst, kde děti imigrantů žijí. Touto pozicí
ve filmu zjevně dává najevo důležitost, kterou přikládá oblibě italské kuchyně coby důkazu
italskosti druhé generace. Někteří zdůrazňují nejen to, že mají italská jídla rádi, ale sami je
také umí uvařit. Zdá se, že tím chtějí ještě více zdůraznit to, že jsou skutečnými Italy, když
národní jídla zvládnou připravit. Itálie je známá krajovou rozmanitostí svých jídel a děti
imigrantů mluví o jídle „svého regionu“, čímž se rétoricky připodobňují Italům (bergamská
polenta, neapolská pizza, boloňská omáčka). Poslední prohlášení, že aktér má radši italské
jídlo, než jídlo země původu rodičů, vyznívá jako symbolická sebe-identifikace aktéra s Itálií
na úkor druhé země, která má diváka přesvědčit, že mluvčí je „skutečný Ital.“
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Polenta s osei je typické bergamské jídlo. Jedná se o sladkou polentu pokrytou žlutým mandlovým těstem a
ozdobenou ptáčky z čokolády nebo marcipánu (obvyklá polenta s osei je pak polenta slaná, připravená s masem
z drozda, vrabce či křepelky).
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ANOLF 2G
Asociace Anolf Giovani 2G ve svých výstupech také operuje s tématem italské kuchyně.
Aktivisté dokázali toto téma vtipně zakomponovat do své hry „Chcete být Italem?“ parodující
televizní soutěž „Chcete být milionářem?“První otázka, kterou „moderátor“ pokládá
„soutěžícímu“, zní:
„Která z následujících položek je jednou z podmínek pro získání občanství?“
a)
b)
c)
d)

10 let pobytu v Itálii
Umět připravit pizzu
Mít kartu Legy [myšleno Legy Nord]
Vždycky fandit Itálii na světových turnajích 281

Ze struktury otázky je zjevné, že umět upéct pizzu, stejně jako fandit italskému národnímu
týmu, je podle druhé generace něco „typicky italského“, co by člověk považující se za Itala
měl brát jako samozřejmost. Protože je to tak typicky italské, „soutěžící“ by si mohl myslet,
že se jedná o podmínku k zisku italského občanství. Deset let pobytu v Itálii je pak pravou
podmínkou zisku občanství. Odkaz na Legu Nord je zjevně ironický, jelikož se jedná o stranu,
která požaduje co nejpřísnější podmínky udělování občanství.
Druhé video, které ANOLF 2G uvádí na svém youtube kanálu, a které italské jídlo tematizuje,
je přebráno od televizní stanice Sky, která vyzvala diváky, aby k 150. výročí sjednocení Itálie
vytvářeli videa, která vyjadřují jejich představy o dnešní Itálii a Italech. 282 Projekt se jmenoval
Buon compleanno Italia! – Všechno nejlepší k narozeninám, Itálie. Anolf zveřejňuje na svých
stránkách video jménem: „Všechno nejlepší k narozeninám, Itálie – Já jsem Italka.283
Jak již bylo uvedeno výše, dívka, jejíž rodiče jsou cizinci, maluje na obrázek to, jak vnímá
Itálii a kromě typických míst jako moře a pláž se tam také objeví talíř těstovin.
Krom dalších motivů stereotypně spojovaných s Itálií (moře, slunce, pláž) se ve videu opět
objevuje italské jídlo. Celé video je zakončeno výmluvnou větou „Jsem Italka“, tak aby to, co
dívka kreslí a vypráví a potažmo žije, bylo důkazem toho, že je Italka.

Shrnutí
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Všechny tři vybrané asociace dětí imigrantů tematizují italskou kuchyni a užívají ji
k prezentaci své italské „identity“. Přebírají tak styl klasické argumentace „tvůrců národů“
z 19. století, jak ho pozoruje Anne-Marie Thiesse. Ani jeden mluvčí neřekl, že má radši jídlo
ze země původu rodičů, jako by se mělo jednat o identifikaci se zemí původu rodičů na úkor
Itálie. Zajímavá je urputná snaha druhé generace dokázat svojí italskost někdy i za cenu
odvratu od kultury rodičů a vyhrocených prohlášení, jako že se osoba musí přemáhat, aby
snědla jídlo země původu rodičů a naopak by nejradši nejedla nic jiného než italská jídla. Za
touto snad až groteskní rétorikou však stojí snaha o prokázání společných znaků s Italy
(„commonality“) a zařazení se do jejich skupiny („groupness“) – tj. národa a nakonec o
prosazení svého cíle, tedy změny zákona o občanství.

4.4.6 Jazyk
Jazyk byl v 19. století považován za zásadní znak národa. Anne-Marie Thiesse popisuje na
stránkách své monografie o vytváření evropských národních identit jak se „národotvůrci“
snažili dokazovat velikost svých národů díky skvělosti, znamenitosti a stáří jazyka a
jazykových památek. Za tímto účelem byly „objevovány“ staré rukopisy, o jejichž pravost se
pak vedly v učené společnosti spory. 284 Dodnes je jazyk neodmyslitelným rysem národního
státu – oficiální jazyk je vždy uváděn jako jedna z prvních informací o státě – jak v oficiálních
státních dokumentech, tak v turistických průvodcích. Je třeba zjistit, jakým způsobem
přemýšlí o jazyce druhá generace dětí imigrantů. Je pro ně též nástrojem vytváření národa?
Identifikují sami sebe jako uživatele italského jazyka, a skrze to jako občany národního státu?
Nebo tuto oblast netematizují?

La Rete G2
La Rete G2 se velmi kreativním způsobem dotýká tématu jazyka v netradičním žánru, ve
fotorománu. Na internetu nelze dohledat celý fotoromán a nebyl poskytnut ani na přímou
žádost odeslanou správcům stránky La Rete G2 Secondegenerazioni.it.
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Thiesse, Vytváření národních identit 18-29.
Fotoromán je na oficiální stránce G2 zmíněn, nelze ho tam však najít. Je dohledatelný na stránkách deníku La
Repubblica: http://temi.repubblica.it/limes/straniero-a-chi/2734?printpage=undefined. Staženo 13.3.2014.
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jeho fragment, na němž je možno demonstrovat styl a záměry jeho tvůrců (Viz Příloha).
Úryvek tří obrázků vypráví následující příběh:
Dívka černé pleti čeká v parku na kamaráda. Přistoupí k ní neznámý Ital a anglicky se
jí ptá, jestli jí může nějak pomoci a jestli mluví anglicky. (text chlapcových slov je
přepsán foneticky, čili mluví špatnou angličtinou typickou pro Italy – mimo jiné
nevyslovuje „H“ a klade přízvuk na konec slov). Dívka mu suverénně anglicky
odpovídá (její text je přepsán ortograficky a bez chyb), že samozřejmě anglicky mluví,
ale že jestli chce, mohou mluvit italsky. Ital překvapeně reaguje v italštině: „TY
ROZUMÍŠ ITALSKY?“ Dívka italsky odpovídá: „Ano, vlastně jsem Italka. Jmenuji
se Lucie.“286
Jak bude ještě později ukázáno, výše uvedené je velmi typická reakce Italů na fakt, že osoba
jiného etnika mluví bezchybně italsky. Pravděpodobně kvůli četnosti a obvyklosti této reakce,
kterou druhé generace zažívají, se ji La Rete G2 rozhodla zobrazit i ve fotorománu. Jeho
cílem, stejně jako je tomu u ostatních aktivit La Rete G2, je totiž učinit italskou společnost
citlivější a vnímavější k problematice udílení občanství dětem imigrantů. Stejně tak je cílem
fotorománu nastavit Italům zrcadlo a donutit je se zamyslet nad tím, proč by někdo, kdo mimo
jiné mluví plynně italsky, nemohl být Italem, ač je jiné barvy pleti. Slečna z fotorománu sebe
sama identifikuje jako Italku právě na základě tohoto společného znaku Italů – jazyka.
V rámci Cooperovy a Brubakerovy kategorizace identity se nejedná o pouhé sebe-uvědomění,
ale o vědomé zařazení sebe sama do skupiny a následnou sebe-prezentaci.
Ve videu, které vytvořila televizní stanice La 7, a které La Rete G2 umístila na svůj Youtube
kanál, protože v něm vystupují její členové, je jazyk taktéž tematizován. Video uvádí diváka
do problematiky druhých generací, nechává aktéry z La Rete G2 představit sebe i organizaci a
promluvit o jejich osobních zkušenostech a motivaci zapojit se do aktivit La Rete G2. Aktéři
se vyjadřují i na téma jazyka.
Ian Ssali, potomek rodičů původem z Afriky, říká:
„Narodil jsem se v Itálii, v Římě, jsem Ian a jsem italský občan. Italské občanství jsem
získal před několika měsíci, vloni v dubnu, když jsem dovršil osmnáct let. Teď je mi
devatenáct. Život se mi moc nezměnil, protože pořád ještě se najdou lidé, kteří se na
mě dívají a pak mi řeknou: „No ne, ty mluvíš skvěle italsky, kde ses to naučil? Nebo ti
pokládají otázky, jako bys v téhle zemi byl cizinec. Ale já nejsem cizinec, ani
imigrant. Vyrostl jsem v téhle zemi, narodil jsem se tu, jsem Ital.“ 287
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Desiderio, Alfonso, „Straniero a chi?,“ webová stránka italského geopolitického časopisu Rivista Italiana di
geopolitica, zveřejněno 17.2.2009, http://temi.repubblica.it/limes/straniero-a-chi, staženo 13.3.2014.
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Jeho argument v podstatě opakuje krátce poté Alphousseyi Sonko, také člen La Rete G2:
„V roce 2005 vznikla La Rete G2 jako neformální skupina. Uvědomovali jsme si, že
řešíme víceméně tytéž otázky a zažíváme stejné obtíže spojené s občanstvím, ale také
s identitou. [Ptají se:] Jak to, že mluvíš tak dobře italsky? Jak dlouho už jsi v Itálii atd.
Rozhodli jsme se vycházet ze dvou pilířů: první se týká zákona o občanství č. 91 z
roku 1992. Druhý se týká právě identity – chceme zvyšovat povědomí ve
společnosti… mělo by být normální, že Ital má černou pleť, jihoamerickou tvář,
asijskou tvář, spíš než jen středomořskou. Už by to nemělo být tabu.“ 288
Ian Ssali i Alphousseyi Sonko zjevně berou svou znalost jazyka jako samozřejmost, protože
se v Itálii narodili a vyrostli a jazyk se tedy neučili jako cizí, ale získali ho přirozeně
socializací s italskými vrstevníky. Reflektují, že pro Italy je to často překvapením. Oba
protagonisté videa ve svých prohlášeních pokládají vedle sebe argumenty jazyka a etnicity.
Všímají si, že pro Italy je velmi těžké přijmout fakt, že někdo, kdo má jinou barvu pleti,
dokáže bezchybně hovořit italsky. Zdá se, že právě odlišná barva pleti je největší překážkou
k přijetí dané osoby do skupiny Italů. Druhé generace však argumentují tím, že italská
společnost by se měla zaměřit na jiné „společné znaky“ – mimo jiné právě jazyk, aby je
přijala do své „skupiny.“

18 Ius soli
Stejně tak i ve filmu 18 Ius soli nechává režisér aktéry vyprávět o tom, že se setkávají často
s překvapením Italů, že plynně ovládají jazyk:
Paolo: „Jedu v autobuse a mluvím [italsky] po telefonu. Někdo se otočí a říká, ó Bože,
jsi černý!“
Valentino: „Lidé mi skládají poklony a říkají: ‚ty mluvíš tak dobře italsky!‘
Odpovídám jim: ‚Vy taky.‘ Ten člověk se pak urazí.“
Liu: „Mluvila jsem italsky se svou sestrou a slyšely nás dvě dívky a ptaly se: ‚Ty
mluvíš italsky?‘“
Valentino dokonce na jazyku dokládá svou italskou identitu coby náležitost ke skupině
tvrzením, že mluví italsky lépe, než někteří Italové „podle krve“:
„[Úředníci na policejní stanici] napsali: „narozen v Nigerii („a“ Nigeria) ale správně
italsky se má napsat v Nigerii („in“ Nigeria). Nenarodil jsem se v Nigerii, narodil jsem
se v Římě.“ 289
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Stejně jako členové La Rete G2 i aktéři z filmu 18 Ius soli se setkávají s překvapením
„rodilých Italů“ nad jinou etnicitou osob, které hovoří plynně italsky.

ANOLF 2G
Anolf seconde generazioni do své scénky „Chcete být Italem“ která je parodií na známou
televizní soutěž, zakomponovala i téma italského jazyka. Aby soutěžící získal italské
občanství, má správně odpovědět na otázku:
„Nejlepší způsob, jak učit italštinu děti je:
a)
b)
c)
d)

Smíšené třídy
Oddělené třídy
Nechat učit Gelmini (bývalá ministryně školství)
Poslat je na opakování k neapolské učitelce“290

Maruan Oussaifi, předseda Anolf Giovani di seconda generazione, také několikrát uvádí fakt,
že potomci imigrantů hovoří plynně italsky, jako důvod proč by měl být změněn zákon o
občanství. Prezentoval tento argument, například když byl pozván, aby promluvil v dolní
komoře italského parlamentu o otázce postoje druhých generací k zákonu o občanství. 291

4.4.7 Dialekty
La Rete G2
Je dobře známo, že italština v době sjednocování Itálie neexistovala. V Itálii jsou dialekty a
místní zvláštnosti ve výslovnosti stále živými fenomény. Dialekty tematizují i výstupy
asociací druhých generací. V reportáži televizní stanice La 7 “Non solo Balotelli” oslovili
tvůrci novináře listu La Repubblica Vladimira Polchi, který se specializuje na otázky
bezpečnosti a imigrace. Polchi je mimo jiné tvůrcem pořadů pro televizní stanici Rai Tre a
autorem knihy o imigraci v Itálii Blacks Out. Ve svém komentáři se rozhodl zdůraznit na
prvním místě aspekt jazyka a dialektů druhých generací:
„Je to armáda dětí, které jsou většinou neviditelné, v současnosti je jich okolo 800 000
podle údajů Caritas. Z nich je půl milionu narozeno v Itálii. Proč jsou neviditelní?
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Protože mnozí z nich mluví italsky, často dialektem, mluví římským dialektem, stejně
jako dialektem Bresci či Bergama, ale až do 18ti let nemají italské občanství.“
Otevírá tak další oblast jazyka, kterou děti imigrantů používají jako důkaz své „italskosti“.
V tomto případě je míněno, že sdílí společný znak s ostatními obyvateli regionu, proto se sami
zařazují do stejné skupiny s nimi.

18 Ius soli
Toto téma rozvádí především dokument 18 Ius soli. 292
Fakir: „Také já jsem z Neapole, je jednoduché nás popsat, hodně gestikulujeme. Když
se setkám s kamarádem a chci se zeptat, jak se má, řeknu: „Ciao uaglio, tutt´a
post“.”Když chceme říci „moc krásné,“ řekneme „arusta furia.““ [obojí v neapolském
dialektu].
Valentino se k tématu jazyka a dialektu vrací v písni jménem „Sono nato qui,“ „Narodil jsem
se tady,“ kterou sám složil, a kde také obhajuje svou italskou „identitu“:
„Tahle píseň je pro lidi, kteří mi rozumí; protože věřím, že barva nečiní rozdíl:”
„Připadá ti divné, slyšet mě mluvit římským dialektem? Není to kvůli barvě [pleti],
proč si nerozumíme. Ale abychom chápali svět, ve kterém žijeme. Jako ty jsem vyrostl
na těstovinách, másle a parmezánu. Narodil jsem se tu, odešel jsem odtamtud, moje
kořeny jsou uvnitř, ale jestli mě chceš vykořenit, já s tím nechci mít nic společného,
trvám na tom, že jsem se narodil tady. Říkáš mi: gratuluju, mluvíš dobře mým
jazykem, ale já tě učím, aby ten jazyk nevymřel. Jestli je to pravda, já se snažím každý
den nevybuchnout a nechat tě hnít. Narodil jsem se tady. Nech mě být. Dřív než
promluvíš, koukni se na moje CV [životopis]. Narodil jsem se tady, tak mě nech
být.”293
V písni zaznívá několik prvků, kterými sám sebe identifikuje jako Itala: opět je to jídlo, fakt,
že se narodil v Itálii, a také jazyk a římský dialekt. Jako další položku sebe-identifikace uvádí
„kořeny uvnitř,” což je velmi vágní pojem odkazující pravděpodobně na kulturu země původu
rodičů. Zpívá, že nechce být vykořeněn, tedy, že se nevzdá toho, co „má uvnitř.“
Opět tematizuje, ve spojení s jazykem a dalšími položkami identity, barvu pleti. Říká, že
píseň je pro lidi, kteří mu rozumí, tedy stejně jako on nevnímají jeho barvu pleti jako
překážku. Čímž implicitně říká, že existují lidé, kteří mu nerozumí a barvu pleti jako překážku
vnímají. Dále v písni zpívá, že barva pleti není příčinou vzájemného neporozumění. Dává tak
najevo, že problém leží jinde a stejně jako protagonisté z La Rete G2 naznačuje pochopení
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toho, že barva pleti je pro Italy čímsi zásadním, přes co se nedokážou přenést. Argumentuje
ale, že chyba není na jeho straně. Odkazuje na to, že barva pleti funguje pro Italy jako jakýsi
katalyzátor aktivující stereotypy Italů, které jim pak brání v přijetí. Zdá se, že Italové přidávají
k identitárnímu seznamu, který Thiesse vytvořila, ještě další zásadní poznávací znamení
národa, kterým je barva pleti či etnicita. Potomci imigrantů to vnímají a vědí, že tento aspekt
sebe sama nebudou moci nikdy změnit, a proto tím horlivěji argumentují ostatními aspekty.
Je s podivem, že Thiesse položku „barvy pleti,“ či „etnicity“ do seznamu identity národa
nezařadila. Vyplývá to pravděpodobně z povahy toho, že její výzkum se zabýval 18. až 20.
stoletím, kdy do evropských zemí neproudila imigrace tak jako po druhé světové válce, a
všichni členové dané země byli tedy „bílí.“ „Bílé“ však byly všechny evropské společnosti,
tedy barva pleti nebyla určujícím znakem, který by odlišoval jeden evropský národ od
druhého, na rozdíl od zjevně odlišných např. jazyků.

ANOLF 2G
Také ANOLF 2G dialekty tematizuje. Opět v parodii na „Chcete být milionářem?“ Na otázku
odpovídá soutěžící, který se do soutěže jakoby náhodou připletl. Je ze Sicílie, není cizincem, a
představuje se tak, že je nezaměstnaný a dělá děti. Neví, o co ve hře jde. Když mu moderátor
odpoví, že může vyhrát občanství, ptá se, co by s ním měl dělat.
„Otázka zní: Jaký je oficiální jazyk této země?
a) italský
b) sardinský
c) benátský
d) neapolský“
Soutěžící říká: „V mojí zemi se mluví sicilsky. Můžu dostat pomoc? Zatelefonovat
někomu?“ Volá tedy „příteli na telefonu.“ Hovoří sicilským dialektem, radí se, ale ani
jeho poradce mu neumí pomoci, také mu radí, že „v naší zemi se mluví sicilsky.““
Soutěžící nakonec otázku neuhodne. 294
Touto otázkou se potomci imigrantů znovu dotýkají fenoménu dialektů v Itálii. Dělají si
legraci z Italů, kteří sami italsky neumí, myslí si, že „v naší zemi se mluví sicilsky“ a přesto
občanství mají (což je doposud existující jev, týkající se převážně starých lidí, kteří hovoří
pouze dialektem). Ve scénce je možno rozeznat i moment dobře známé rivality či animozity
mezi severem a jihem, kdy sever stereotypizuje obyvatele jižních regionů jako nevzdělané,
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líné, jako ty, kteří „ jsou nezaměstnaní a dělají děti.“ Potomci imigrantů tedy od Italů
narozením tyto stereotypy přebírají a obyvatele jihu zesměšňují. S nadsázkou poukazují na to,
že někdo, jehož rodič měl italské občanství, je automaticky také Italem, aniž by vůbec zvládal
spisovný jazyk Itálie a něco o ní věděl. Implicitně tyto Italy srovnávají se sebou, potomky
imigrantů, kteří se v Itálii narodili, vyrostli, hovoří italsky, absolvovali školní docházku, a
tedy o italských reáliích mají přehled, a přesto občanství nemají. V tomto srovnání je
přirozeně obsažena kritika současného zákona o občanství.
Znalost dialektu je pro potomky imigrantů dalším ze „společných znaků“, který jim umožňuje
zařadit se do stejné skupiny s Italy a tedy sdílet jejich „identitu.“

Shrnutí
Je zjevné, že druhé generace považují znalost italštiny za další z důkazů „groupness“ –
sounáležitosti se skupinou, tj. italským národem, a také ho tak prezentují. Jsou si vědomi
důležitosti regionálních dialektů v Itálii a využívají je jako další důkaz pravé „italskosti.“
Z výstupů asociací druhé generace se až doposud zdá, že potomci imigrantů vnímají, že barva
pleti, která na první pohled signalizuje „odlišnost,“ je Italy považována za velmi důležitý znak
národní „identity,“ anebo přesněji, považují ji za jeden z rozhodujících společných znaků,
který dává vznik „skupině“, tedy „italskému národu.“ Dotýkají se tedy nepřipravenosti Italů
na to, že by člověk jiné barvy pleti byl schopen plynně mluvit jejich jazykem. Etnický původ
je opakujícím se tématem, které potomci imigrantů vnímají jako překážku k jejich přijetí coby
plnoprávných občanů.

4.4.7 Dějiny
Poměrně logicky zahrnuje Anne-Marie Thiesse do seznamu položek národní identity národní
dějiny. Hrdinná historie má prokázat chrabrou povahu národa a ospravedlnit jeho místo na
výsluní mezi ostatními národními státy. Udatní předkové předávají velkolepý odkaz svým
synům, kteří mají povinnost rozvíjet dál slávu národa. Jak se však k historii staví potomci
imigrantů? Historie je snad nejvíce ze všech identitárních položek spojena s „krví,“ neboť to
skutečně byli „pokrevní“ příbuzní, otcové a dědové, kteří bojovali za „vlast“ ve válkách a
„prolévali za ni krev.“ Předkové druhé generace „prolévali svou krev“ v jiných válkách na
jiných kontinentech. Přivlastní si druhá generace italské předky? Nebo budou dějiny
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výjimkou v identitárním seznamu, ke které neodkazují, či se drží vlastních „pokrevních“
dějin?

La Rete G2
Asociace La Rete G2 se ve svých textech na historii příliš neodvolává. Na svých stránkách
však mají odkaz na záznam kulturního večera, při kterém četla Isabella Marincola úryvek
z knihy Razza partigiana: Storia di Giorgio Marincola, (Rasa partyzánů: Příběh Giorgia
Marincoly). Isabella četla z knihy o svém bratru, který byl po otci Italem, po matce Somálcem
a rozhodl se přidat k protifašistickému odboji.
„Byla válka, měl silnou touhu osvobodit se od diktatury a tak se stal partyzánem.
Chtěl se svými kamarády přispět k osvobození Říma. (…) Pak odešel na sever, do
Turína, kde byli nacisté a fašisté. Byl statečný, zacházel s výbušninami a přepadal
vlaky. V zimě 1945 byl zajat Němci. Poté co ho mučili, měl mluvit do nepřátelského
rozhlasu, pronesl: „Cítím vlast jako kulturu a pocit svobody, ať už má jakoukoliv
barvu na mapě. Vlast se nedá ztotožnit s diktaturami jako byla fašistická a nacistická.
Vlast znamená spravedlnost a svobodu pro národy světa. Proto bojuji proti
uzurpátorovi.“ Zmlátili ho a odsoudili na 20 let nucených prací. (…) 30. Dubna 1945
chtěl Červený kříž odvézt z Bolzana, z koncentračního tábora některé partyzány, mezi
nimi i mého bratra, on ale odmítl odejít do Švýcarska. Šel ještě bojovat. 4. května
1945 se Němci, kteří utíkali z Itálie pod bílou vlajkou na znamení příměří, chopili
zbraní a zabili všechny přítomné, mezi nimi i mého bratra, Giorgia Marincolu. Bylo
mu jen 22 let.“295
Na webové stránce La Rete G2, kde je uveden odkaz na toto video je mnoho komentářů, které
vyjadřují obdiv, respekt i soucit s osudem a bojem obou sourozenců Marincolových. 296 Zdá
se, že Marincolu chápou jako svého předchůdce, svůj vzor, který ač nebyl bílý, položil život
za zemi, kterou považoval za vlast, ačkoli ho její obyvatelé nikdy nevnímali jako Itala. Také
jeho sestru obdivují, jelikož prožila život v Itálii, která nebyla připravená na spoluobčany
tmavé pleti, a protože vždy bojovala za lidská práva pro všechny. Oba jsou jim tak příklady,
ke kterým vzhlíží.

ANOLF 2G
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„Reading RAZZA PARTIGIANA Storia di Giorgio Marincola, partigiano nero e italiano,“ čtení z knihy o
Giorgio Marincolovi, video zveřejněné na youtube, https://www.youtube.com/watch?v=WSmq6ogefEg (staženo
10.5.2014).
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„In
memoria
di
Isabella
Marincola,“
oficiální
webové
stránky La
Rete
G2,
http://www.secondegenerazioni.it/2010/03/31/in-memoria-di-isabella-marincola/ (staženo 10.5.2014).
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Maruan Oussaifi, předseda a mluvčí Anolf 2G, využívá téma historie a sjednocení Itálie při
svém proslovu v poslanecké sněmovně:
„V roce 2011 bude 150. výročí vzniku Itálie, která je v procesu budování národa, který
se rozvíjí až do dnešních dnů i skrze kolektivní tragédie, jakou byla první světová
válka, nebo skrze ekonomický růst. Je potřeba pochopit, že proces unifikace
pokračuje, již ne skrze nová teritoria, ale skrze nové občany. Uznat děti imigrantů jako
Italy znamená tento proces chápat. Budeme dál bojovat tuto bitvu za civilizovanost
(civiltà) a demokracii po boku dětí imigrantů i Italů, za spravedlivý zákon o občanství,
který jim dá důstojnost, že budou považování za občany. Skutečně, vyhněme se tomu,
že necháme tyto děti v zemi nikoho.“297
Mluvčí ANOLF 2G využívá příležitosti oslav sjednocení Itálie a představuje svou tezi o
teritoriálně sjednoceném, avšak společensky rozděleném státě, kde „budování národa“ ještě
neskončilo. Představuje jakousi svou idealizovanou verzi budování jednotného národa skrze
utrpení válek – jak té za sjednocení, tak světové, jejichž důsledkem je právě jednotnější národ.
Tento proces má podle něj pokračovat i nadále a sjednocující proces má zahrnout právě
potomky imigrantů. Velmi dobře tak využívá oslav sjednocení, aby zákonodárce upozornil na
to, co ještě sjednotit chybí, a argumentuje, že noví občané, kteří ještě nejsou de iure
sjednocení s národem, k Itálii patří tak nedílně, jako její regiony postupně připojované v 19.
století. Oussaifi tedy dilema italských předků řeší šalamounky: nepřivlastňuje si italské
předky a „italskou krev,“ ale přesto sebe a druhé generace umně zahrnuje do italské historie.

18 Ius Soli
Film 18 Ius soli téma historie také zpracovává. Úsek filmu, kde je historie diskutovaná, začíná
tím, že jeden z aktérů říká, že identita bude mít v době globalizace vždy více vrstev.
Protagonista Anastasio pak poukazuje na různé cizí země a kultury, které ovlivnily Itálii:
„Jak můžeš definovat Itala? Všichni dobře víme, že Itálie je země, kterou ovlivnily
mnohé jiné země, Afrika, Tunis, skandinávské země.”
Záběry pak ukazují mapu Evropy a severní Afriky s názvy, které se používaly v době
Římského impéria. Na snímcích se objevují také sloni a Alpy, což je jasný odkaz na přechod
Hannibala přes Alpy a jeho tažení na Řím. Tvůrci filmu tedy poukazují na vliv starověkého
Kartága (potažmo Afriky) na Římské impérium, které mnozí považují za nejslavnější kapitolu
italské historie. Záběr se mění a objevuje se antická busta. Aktivistka Sadio poznamenává:

297

„Audizione dell'Anolf Giovani.“
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„Nezapomínejme kupříkladu, že císař Caracalla byl afrického původu.“ Aziz dodává:
„Protože slavíme 150 let od sjednocení Itálie, je důležité si tuto otázku pokládat
[otázku kdo je dnes Italem].“
Na kameře se objevují kresby vojáka z 19. století pochodujícího s italskou vlajkou, tedy
bojujícího za jednotu Itálie.
Nakonec kamera zabírá Gianfranca Finiho, který také vyjadřuje své mínění: „Slavíme 150 let
od sjednocení, musíme se zamyslet nad tím, co znamená být Italem dnes.“
Režisér se také rozhodl zařadit do svého dokumentárního filmu příběh Giorgia Marincoly.
Jeho synovec o něm na kameru hovoří:
„Ptali se ho: ‚Proč ty, napůl Somálec napůl Ital, bojuješ za zemi, která tě před krátkou
dobou ani nepovažovala za člověka?‘ Odpověděl: ‚Nevnímám národ jako barvu na
mapě. Pro mě je vlast svoboda a spravedlnost pro všechny národy světa.‘ Později byl
zabit SS. Svědectví a dědictví Giorgia Marincoly je pro děti z druhých generací něčím,
co může pomoci změnit současný stav, něčím, co nemá být zapomenuto. Ten příběh je
krásný, protože vypráví příběh o Itálii, za kterou položili život lidé, jejichž pleť nebyla
bílá.“
Z promluv aktérů filmu vyplývá, že vnímají, či se snaží prezentovat historii Itálie ne pouze
jako příběh jedné uzavřené „komunity krve,“ ale naopak jako narativ plný cizích vlivů, které
byly Itálii prospěšné. Usilují o relativizaci toho, kdo je vlastně Italem, a vypomáhají si
výrokem Gianfranca Finiho, který říká, že Ital dneška je jiný než Ital dřívějška. Poukazují na
to, že cizinci byli i mezi těmi nejvýznamnějšími, jako např. césar Caracalla, či bojovník
v odboji Marincola. Odvolání na dobu starého Říma přirozeně také není náhodným výběrem,
neboť se jednalo o multietnické impérium, kde římské občanství nenáleželo výhradně
„komunitě krve,“ ale jak známo obyvatelé impéria jej mohli různými způsoby získat nebo
koupit. Podobně jako ANOLF 2G prezentuje své vnímání italské historie i film 18 Ius soli.
Poukazuje na silnou (a kladnou) roli cizinců v italské historii a chce na ní stavět svůj nárok
udělení italského občanství.

Shrnutí
Lze pozorovat, že s v oblasti italské historie italskou „identitu“ relativizují. Zatímco v oblasti
jazyka, jídla a území přijímají italské autostereotypy bez výhrad, v rámci historie jednotnou
italskou sebe identifikaci a skupinovost zpochybňují a odkazují především na cizí vlivy. Jejich
nacionalistický styl argumentace tedy v této oblasti není zcela konzistentní. Pokazují na roli
cizinců, či spíše těch, kteří byli společností považováni za cizince, ale sami sebe pokládali za
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Italy. Zvláště rádi se odvolávají na „černého Itala“ Giorgia Marincolu, který svou činností
v odboji prokázal lásku k vlasti. Na rozdíl od jídla či jazyka tedy historii nepřijímají za svou
bez výhrad, zřejmě protože chápou, že linii „krve“ a „předků“ nemohou adoptovat podobně
snadno jako pizzu či Neapol. Avšak z italské historie se zároveň nevylučují. Předseda
ANOLF 2G bystře používá termín „sjednocení,“ a rozšiřuje jeho pojetí z pouhé ukončené
teritoriální unifikace na vnitřní společenské sjednocování „nových Italů“ – tedy potomků
imigrantů s Italy.

4.4.8 Oficiální symboly: vlajka a hymna
Anne-Marie Thiesse zařadila na seznam prvků identity národa také národní znaky.
Následující část zkoumá jejich instrumentalizaci asociacemi druhých generací.
Ze tří zkoumaných iniciativ využívá motiv a barvy italské vlajky nejvíce ANOLF 2G. Celé
jejich webové stránky jsou provedeny v červeno – zeleno – bílé kombinaci barev. Úvodní
fotografie na webu vyobrazuje skupinu mladých lidí s červeno – bílo – zelenou vlajkou své
mateřské organizace, odborového hnutí CISL. 298 Motiv vlajky je vidět i na výše zmiňovaném
videu „Buon Compleanno Italia – Io sono italiana,“ kde dívka maluje Itálii, jak jí vnímá
(těstoviny, moře, slunce, les, jezero, domov) a nakonec přidává italskou vlajku. Také
v humorném videu „Chcete být Italem“ je jednou z otázek „Která je převažující barva italské
vlajky?“ s možnostmi výběru a) bílá, b) zelená, c) červená, d) žádná z výše uvedených. Na
svém webu pak odkazují na záznam, kde děti předškolního věku zpívají italskou hymnu. 299
Zdá se tedy, že plně přijímají a replikují tradiční italskou trikoloru coby symbol identifikace
s tímto národním státem.
Název filmu „18 Ius soli“ je vyveden v národních barvách a stejně tak logo společnosti
režiséra filmu, která se jmenuje Struggle film works. Ve filmu se však motiv vlajky ani
národní hymny neobjevuje. V grafice webových stránek převládá modrá barva – „azzuro“,
která je barvou dresu italského fotbalového národního týmu. O původu a důvodu této barvy,
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„ANOLF 2G,“ úvodní stránka, oficiální webové stránky ANOLF 2G, http://www.anolf.it/2G/ (staženo
13.3.2014).
299
„Bambini Anolfini cantano Inno di Mameli,“ Děti zpívají Mameliho hymnu, oficiální webové stránky
ANOLF 2G, http://www.anolf.it/2G/index.php?option=com_content&view=article&id=114:bambini-anolfinicantano-inno-di-mameli&catid=10:galleria-audiovideo&Itemid=10 (staženo 13.3.2014).
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coby barvy národní se vedou spory,300 ale všechna sportovní družstva na mezinárodních
kláních mívají právě azurové dresy, tedy záměrem tvůrců webu bylo bezesporu na toto
odkazovat. Podobně i trika určená k propagaci filmu jsou v této barvě. Tedy i tvůrci filmu a
webových stránek 18 Ius soli se inspirují tradičními italskými barvami.
Oproti tomu La Rete G2 nemá své webové stránky laděné do italských barev, ani jejich
symbol nereflektuje trikoloru. Svá videa nedoprovází národní hymnou, ani na ni nikde
neodkazují. Identifikace s italským státem skrze národní symboly pro ně tudíž není prioritní.

4.4.9 Kulturní památky
Podobně jako vlajka a hymna i kulturní památky patří k symbolům Itálie, na které se druhé
generace odkazují méně. Zaznamenala jsem pouze dvě zmínky o klasické italské literatuře a
hudbě v argumentech La Rete G2. V klipu „Quando e Quanto“ jeden z protagonistů rapuje
píseň, kde zesměšňuje předsudky, které chovají Italové vůči imigrantům. V textu písně se
objevuje:
„Kradou nám práci, kradou nám ženy, nemají žádnou kulturu, mají hlad. Podnikli
invazi do Itálie, jsou to jen paraziti, masa venkovanů, tihle špinaví imigranti. Ale vy
nerozumíte! Jsem jako vaše děti! Studoval jsem tady s nimi ve stejných lavicích, [četl
jsem] stejné knihy, Danteho, jsem vystudovaný, stejně jako oni.“ 301
U příležitosti oslav 150. výročí sjednocení Itálie La Rete G2 uspořádala veřejné předčítání
z literárního díla, které je považováno za jedno z největších v italské literatuře, Manzoniho
Snoubence (Promessi sposi). Volbu příležitosti i díla okomentovali tak, že se jednalo o
důležitou příležitost pro zamyšlení se nad historií Itálie, ale také nad její budoucností, která
obnáší i to, že se italské státní instituce v současnosti vyrovnají s druhými generacemi. Výběr
Manzoniho románu zdůvodňují tím, že „více než kterýkoliv jiný formoval naší národní
identitu a dnes představuje velice aktuální text.“ Hudební doprovod na akci zahrál
„nejvýznamnější kusy z historie italské hudby.“302
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Marchesini, Daniele „Nazionalismo, patriottismo e simboli nazionali nello sport: Tricolore e maglia azzurra“
in Gli italiani e il Tricolore. Patriottismo, identità nazionale e fratture sociali lungo due secoli di storia, (eds.)
Tarozzi, F., Vecchio, G., (Bologna: Il Mulino, 1999), 313-328.
301
„Quando e Quanto?“
302
„“PROMESSI SPOSI D’ITALIA, QUESTA CITTADINANZA S’HA DA FARE!”,“ Oficiální webové
stránky
La
Rete
G2,
http://www.secondegenerazioni.it/2011/03/04/%E2%80%9Cpromessi-sposid%E2%80%99italia-questa-cittadinanza-s%E2%80%99ha-da-fare%E2%80%9D/ (staženo 13.4.2014).
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Ve filmu 18 Ius soli, protagonista Aravinda hovoří s nadšením o Neapoli, kde žije: „Neapol je
krásné město z estetického a kulturního úhlu pohledu. Většina Neapole má osobitý charakter,
stojí za to ji objevit, opravdu je krásná. Je to kultura, nedefinoval bych ji jako italskou, ale
přímo neapolskou, je výjimečná.“
Ve výstupech ANOLF 2G jsem odkazy na kulturní památky neobjevila žádné. Druhé dvě
asociace toto téma využívají k prokázání své „italské identity,“ avšak ne příliš hojně.
Pravděpodobně to souvisí s obecným odklonem zájmu současné generace od literatury.
Italové jsou národem, který podle statistických srovnání s ostatními národy čte málo, 303 což se
nejspíše odrazilo i v zájmu druhé generace o literaturu a zvláště klasickou italskou literaturu.
To mělo pravděpodobně dopad na její využití při argumentaci o identitě. Členové druhé
generace hovoří o tom, že mají rádi současnou italskou hudbu,304 což lze také pokládat za
způsob sebe-identifikace a začlenění se do skupiny „italský národ,“ ovšem leda stěží lze
současnou hudbu označit za kulturní památku ve smyslu seznamu, který vytvořila Thiesse.
Zdá se, že druhé generace upřednostňují hmatatelnější či běžnější položky ze seznamu
Thiesse pro identifikaci s Itálií. Velmi často totiž sami sebe představují jako Italy především
na základě toho, že se na jejím území narodili, či vyrostli, popřípadě bez problémů ovládají
její jazyk a upřednostňují její kuchyni. Tyto tři položky lze označit za obvyklé, až profánní
součásti života v Itálii, na rozdíl od abstraktnější a méně dostupné kultury a vysoce
symbolické vlajky a hymny, které je obtížnější do argumentace zapojovat.

4.4.10 Shrnutí analýzy
Analýza argumentace iniciativ druhých generací imigrantů odhalila důležité aspekty sebeidentifikace a začleňování se ve vztahu ke „skupině“ Italů. Zaprvé je třeba podotknout, že
všechny tři iniciativy argumentují stejným stylem a využívají stejná témata při obraně svých
požadavků na změnu zákona o občanství. To je zajímavé pozorování, ze kterého lze odvodit,
že produkce a uvažování aktivistů participujících ve zkoumaných asociacích, je možno chápat
jako zástupce a mluvčí druhé generace imigrace v Itálii. A to i vzhledem k tomu, že všechny
tři iniciativy vznikly a fungují velmi rozdílnými způsoby, lze tedy předpokládat, že
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reprezentují různé segmenty populace druhých generací. Je však jasné, že generalizace má své
limity a argumentaci těchto tří iniciativ nelze plošně připsat jakémukoliv potomkovi imigrantů
v Itálii (např. osobám ve vyloučených komunitách, které nejsou integrované, apod.) Avšak
rozhodně má významnou výpovědní hodnotu o názorech, postojích a identifikaci
nezanedbatelné části populace druhých generací v Itálii.
Druhým pozorováním jasně vyvstávájícím z analýzy je, že potomci imigrantů se nejvíce ze
všech dimenzí občanství odvolávají na identitu. Ta je totiž jedinou dimenzí občanství, kterou
skutečně mohou prohlásit, a také prohlašují za vlastní, bez ohledu na právní předpisy státu.
Svou identifikaci s Itálií pak obšírně dokazují mnoha argumenty v tradičním nacionalistickém
stylu. Za „společně sdílené znaky“ s Italy, kterými se řadí do jejich „skupiny,“ považují
především argument života prožitého na italském teritoriu, popřípadě ještě lépe narození na
něm. Vzdávají se země původu rodičů a za svou jedinou vlast prohlašují Itálii. Dalším
„společným znakem“ je jazyk a dialekty, které sdílí s Italy, či je ovládají ještě lépe než oni
sami. Velmi překvapivým argumentem, kterým dokazují svoji „italskost,“ je obliba italské
kuchyně. K prezentaci sebe sama jako členů italského národa tedy užívají běžnější položky
z identitárního seznamu Anne-Marie Thiesse. Italské území, jazyk a kuchyně jsou dostupné
každému obyvateli Itálie a jsou zcela obvyklými složkami života zde. Identifikují se tedy
s tím, co každý Ital zná a považuje za „své.“ Abstraktnější a méně dostupné položky
z identitárního seznamu, jako např. kultura a velmi symbolické a v běžném denním životě
nemnoho užívané státní symboly jako vlajka a hymna nevyužívají ve své argumentaci tak
často. Položku folklóru, která je v denním životě spíše raritou, netematizují vůbec.
Poměrně zajímavá je jejich produkce související s italskou historií. Je to totiž oblast, ve které
zpochybňují existenci jediné italské „identity“ a poukazují převážně na cizí vlivy v italských
dějinách. Tím se snaží zahrnout prvek „cizosti“ do italského narativu, a tím i sami sebe.
Chápou, že se nemohou odvolávat na italské „pokrevní předky“ stejně jednoduše jako se
odvolávají na jazyk, který perfektně zvládají, či jídla, která mají rádi. Právě tím, že v italské
historii zdůrazňují cizí vlivy, se z této historie nevylučují, naopak mohou sami sebe nazvat
obohacením Itálie.
Tím že považují za vlastní jednu dimenzi občanství, tedy „identitu,“ si činí nárok i na jeho
zbylé dvě části, tedy status a práva. Staví se do role obětí italského systému udělování
občanství a argumenty o identitě bojují za změnu zákona o občanství. V dimenzi statusu
poukazují na nekončící potíže administrativní povahy, které vyplývají z nutnosti každý rok
obnovovat povolení k pobytu. Také však připomínají, že díky absenci tohoto statusu zažívají
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situace diskriminace ze strany úřadů a také pocity vyloučení, ponížení a obav z vyhoštění
v případě, že se jim včas nepodaří obnovit povolení k pobytu.
Kvůli tomu, že nemají status občanů, se v zemi, kterou považují za vlast, cítí ukráceni o svá
práva. Cítí se diskriminování oproti svým vrstevníkům, kteří občanství mají, především
v ohledu rovnosti příležitostí a možnosti participace na nich. To se týká hlavně oblasti
zaměstnání a školy, ale také volného pohybu přes hranice Itálie.
Dalším zjištěním, které analýza přinesla, je jasné poukázání na to, že i když druhé generace
používají slova jako „multikulturní“ a „multietnický,“ nebojují za multikulturní společnost,
kde by měli mít zvláštní práva a výjimky ze stávajícího italského právního řádu. Svoboda
praktikovat rituály země či náboženství původu, nebo dokonce garantovaná reprezentace
v poslanecké sněmovně pro ně není tématem. Naopak, jejich požadavky míří na antidiskriminaci. Cítí se diskriminováni jak kvůli svému statusu jako permanentní cizinci v Itálii,
tak kvůli svojí fyzické odlišnosti. Požadují občanství, které vyřeší jejich diskriminaci ve styku
s úřady a dalšími státními institucemi. Doufají však také, že rozšíření občanství na osoby,
které nemají typický „italsky – mediteránní“ vzhled bude prvním krokem k růstu tolerance ve
společnosti. Tato tolerance pak podle nich bude mít za následek větší respekt společnosti
k odlišným osobám, a tím pádem i růst jejich fyzického bezpečí.
Z rozboru vyplývá, že způsob argumentace druhých generací je v drtivé míře tradičně
nacionalistický. Používají argumenty všech kategorií (kromě folklóru a zvláštní „národní
mentality“), které Anne-Marie Thiesse definovala jako „národotvorné“ v období 18. – 20.
století. Aby se do této míry mohli s Itálií ztotožnit, znamená to, že musejí být velmi dobře
akulturováni, snad do míry asimilace s většinovou italskou společností. Občas se v jejich řeči
objevují prohlášení o vlastních kořenech a o vděčnosti za dvě kultury, ve kterých může daná
osoba žít. Nikdy však nepožadují po italské společnosti, aby kultury zemí původu byly
postaveny na roveň italské a státem uznány jako rovnocenné. Nepožadují, aby se italský stát
vzdal svých symbolů, tradic a odkazů na historii a aby „být Italem“ znamenalo identifikovat
se s abstraktními hodnotami svobody, rovnosti a tolerance. Apelují však na italskou
společnost, aby přijala vnější odlišnost „vlastních dětí,“ jak o sobě často hovoří. Vidí sami
sebe jako odlišné od Italů „podle krve,“ právě pouze vnějším vzhledem a snaží se je
přesvědčit, aby tuto odlišnost přestali vnímat jako překážku a rozdíl.
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Závěr
Otázka změny zákona o občanství je v Itálii aktuálním tématem, které si italská vláda zvolená
v roce 2013 stanovila jako jednu z priorit. Kdyby v únoru letošního roku její premiér Enrico
Letta nerezignoval, možná by již dnes byl „revoluční zákon,“ jak o něm mluvila ministryně
pro integraci Cécile Kyenge, schválen, anebo by návrhy na něj byly živě diskutovány
italskými zákonodárci. Nicméně, vzhledem ke zvratu v italské exekutivě se to nestalo. To nic
nemění na faktu, že do znění tohoto zákona se snaží promlouvat různí aktéři, kteří se
neomezují italskou parlamentní půdou. Asociace a iniciativy občanské společnosti, a to jak
z řad rodilých Italů, tak imigrantů a jejich potomků, se angažovaly ve snaze o reformu této
části legislativy.
Předkládaná diplomová práce pojednávala o boji druhé generace imigrantů v Itálii za reformu
zákona o občanství č. 91 z roku 1992. Její hlavní náplní byl rozbor diskursu tří vybraných
asociací, které představují všeobecně respektované subjekty na tomto poli. První asociace, La
Rete G2, vznikla spontánně v roce 2005, druhá, ANOLF 2G, byla založena v roce 2007 jako
odnož jednoho z největších italských odborů – CISL, a třetí hnutí 18 Ius soli bylo založeno
v roce 2010. Od svého založení soustavně rozvíjejí aktivity a předkládají výstupy, kterými
vznáší požadavky na změnu legislativy občanství. Všechny tři asociace udržuje v chodu úsilí
vyvíjené výhradně potomky imigrantů. Mým cílem v této práci bylo jejich argumenty
interpretovat, a zjistit, jaká témata jsou v širokém pojmu občanství zásadní pro druhé generace
a jakou rétorickou strategii používají pro to, aby dosáhli cíle, který si vytyčili, tedy změny
zákona o občanství.
Tato otázka je důležitá, protože odpověď na ni je zároveň odpovědí, jaký má podle nich být
italský občan a potažmo celá italská společnost. V úvahu připadají dva typy diskursů, obvykle
uplatňovaných v otázce občanství – diskurs nacionalistický a multikulturní. Nacionalistickým
diskursem je míněn tradicionální styl rétoriky, který začal být používán v období tvorby
národů, potažmo národních států, v Evropě od 18. století. Prezentuje občanství jako
jedinečnou instituci, která spojuje jeden národ s jedním státem a dokazuje jejich existenci a
sepětí pomocí instrumentalizace dějin, jazyka, kulturních památek, folklóru, památných míst,
zvláštní mentality a oficiální symbolů a národní kuchyně. Multikulturní diskurs je pak ten,
který tematizuje posílení postavení menšin, neutralitu státu vůči různým kulturám, a který
rétoricky používá universalistických hodnot jako je tolerance, nestrannost, stejná důstojnost
všech jedinců, svoboda a rovnost.
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Teorie občanství, které v sobě nese tři dimenze – status, práva a identitu, jak ji prezentoval
Christian Joppke, mi byla vodítkem a nástrojem pro práci s empirickými údaji. Teorie byla
představena v první části práce, jako koncept, který do sebe absorboval elementy tří
nejvýznamnějších myšlenkových proudů, které figurovaly na poli teorie občanství
v devadesátých letech minulého století. Pomocí tohoto teoretického rámce jsem ve čtvrté části
práce přistoupila ke zkoumání empirického případu.
Druhá část práce objasňuje legislativní kontext případu. Sleduje italské zákonodárství
v otázce občanství od doby ještě před sjednocením Itálie a jeho proměny v čase. Vyzdvihuje
silnou tradici principu jus sanguinis, která byla formujícím elementem každého až dosud
schváleného italského zákona o občanství. Koncept, který byl moderní v 19. století, kdy ho
aplikovaly téměř všechny evropské státy, jakožto nástroj udržující svazky mezi zemí původu
a osobami, které v období velkých emigrací druhé poloviny století odcházely z různých
důvodů do zámoří, však v průběhu století dvacátého pozbývá opodstatnění. Po druhé světové
válce v reakci na rostoucí imigraci státy západní Evropy postupně implementují varianty
zákonných norem na principu jus soli. Ne tak Itálie. Po celé dvacáté století neupouští od
zákonů na principu jus sanguinis. V kontrastu s evropskými trendy přijímá v roce 1992 zákon,
který ještě více ztěžuje přístup k naturalizaci – dobu legálního pobytu nutnou k podání žádosti
o občanství prodlužuje na deset let a dětem cizinců narozeným v Itálii ukládá podmínku
nepřerušeného pobytu v zemi až do nabytí plnoletosti.
Třetí oddíl představuje iniciativy, vybrané k analýze argumentace. Kritéria pro jejich výběr
byla následující: zásadní podíl potomků imigrantů jakožto členů (či aktivistů, nemá-li
organizace členství), pozvání vyjádřit svůj pohled na otázku ve veřejné instituci vysoké státní
úrovně (poslanecká sněmovna, senát, prezident republiky), přítomnost v celonárodních
italských médiích. Na základě těchto kritérií jsem vybrala asociace La Rete G2, ANOLF
Giovani 2G a iniciativa, která se prezentuje především filmem 18 Ius soli.
Čtvrtá a závěrečná část obsahuje samotnou analýzu postojů a rétoriky aktérů. Podle Joppkeho
teorie občanství, coby statusu, práv a identity, byla rozdělena do tří segmentů. V každém z
nich pak byla hledána hlavní témata, které aktéři artikulují a také diskursivní přístupy, které
používají s cílem změny zákona o občanství. Výzkum potvrdil, že tři nejvýraznější iniciativy
potomků imigrantů chápou občanství ve všech třech dimenzích představených Joppkeho teorií
a vyjadřují se k nim.
Co se týče statusu, jsou jejich výstupy spíše deskriptivní povahy. Společným rysem promluv
je popis situací, kterým jsou potomci imigrantů vystaveni kvůli faktu, že tento status nemají, a
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které jim, oproti jejich vrstevníkům s italským občanstvím, velmi komplikují život.
Závažnějším důsledkem jejich legálního statusu je, že zažívají situace diskriminace, a také
pocity vyloučení a ponížení. Podle jejich názorů by jim status občana usnadnil mnoho věcí na
praktické úrovni, odpadly by běžné denní překážky, ale např. i pocit ohrožení, kvůli nejisté
právní situaci a obavy z vyhoštění ze země, což jsou reálné hrozby vyplývající ze zákona pro
ty, kdo status italských občanů nemají. Tematicky se tedy argumenty v dimenzi statusu
občanství točí především okolo problémů, administrativně-právní povahy, které z absence
občanského statusu potomků imigrantů vyplývají.
Tuto úroveň občanství však příliš neužívají k systematické argumentaci pro změnu
legislativy, ačkoliv by to bylo dobře možné skrze argumenty multikulturního, lidsko-právního
střihu. Více než cokoliv jiného se svou rétorikou staví do role obětí legislativního systému. 305
V rovině práv byla podle očekávání hojně tematizována práva, která v porovnání se svými
vrstevníky nemohou využívat. Šlo především o oblasti rovnosti, participace, respektu a
ochrany. Konkrétně, mezi nejčastěji zmiňovaná práva, o která stojí, a která jsou jim odepřena,
patří volební právo, svoboda pohybu a přístup ke studijním programům EU. Ani tato úroveň
nebyla, stejně jako úroveň statusu, velmi zapojena do argumentace v boji za změnu zákona o
občanství.
Z výzkumu vyplynulo, že nejvíce využívanou argumentací je národnostní rétorika, což se
může zdát překvapující, hledíme-li na potomky imigrantů právě takto, jako na „potomky
imigrantů.“ Očekávali bychom, že tito dědicové cizích kultur budou bojovat za změnu
občanství argumenty multikulturními, tedy aby tento status byl otevřen všem jako důkaz
tolerance, nestrannosti a uznání státu vůči etnickým a kulturním minoritám. Tuto hypotézu
však vyvrátila analýza třetí dimenze občanství.
Identita byla naopak velmi hojně využívána na podporu požadavku změny zákona o
občanství. Témata, o kterých druhé generace hovoří na úrovni identity, se shodují se
seznamem sestaveným Anne-Marie Thiesse a tedy jsou kvintesencí tradičního diskursu
národního státu. Potomci imigrantů identifikují sami sebe jako Italy na základě znalosti jazyka
a ještě častěji jeho dialektů. Samozřejmě nejčastějším argumentem je narození a prožití
většiny života na území Itálie. Velice obvyklou strategií dokazování vlastní „národní“ identity
artikulací vřelého vztahu k vlastnímu městu a chválami jeho krás či specifik, což lze pokládat
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za splnění podmínky argumentace o památných místech. Častými odkazy na sjednocení Itálie
a oslavy jeho výročí, utrpení za druhé světové války, ale také na dějiny starého Říma a
v neposlední řadě na italskou emigraci do zámoří v minulosti, byla splněna položka historie.
Vyskytly se i odkazy na národní symboly, především hymnu a vlajku, které byly oblíbenými
předměty kreativního uměleckého zpracování potomky imigrantů. Položka národní kuchyně
byla tak významná, že by snad bylo vhodnější uvést ji na začátku seznamu. Vyjádření o
oblíbenosti krajových a celonárodních jídel považovali potomci imigrantů za jeden
z nejsilnějších argumentů, jimiž identifikovali sami sebe jako právoplatné členy italského
státu. Referovali též o kulturních památkách a velikánech italské kultury a umění, avšak
v menší míře než o ostatních položkách. Seznam znaků národního státu v diskursu byl splněn,
tedy krom folkloru a zvláštní mentality národa.
Je logické, že dimenzi identity občanství využívají ve své argumentaci ze všech nejvíce,
protože ji jako jedinou mají. Italskou identitu lze skutečně, na rozdíl od statusu a práv,
prohlásit za vlastní, bez ohledu na právní předpisy státu. Identitou, jakožto integrálním
aspektem občanství, tedy ospravedlňují svůj požadavek i na „zbytek“ občanství – status a
práva.
Co z jejich argumentace tedy vyplývá v obecné rovině? Jejich rétorika je branou k jejich
přemýšlení o státě, společnosti a svém místě v nich. Ukazuje nám, že potomci imigrantů,
anebo alespoň ta jejich část, která usiluje o změnu zákona o občanství, je akulturována,
integrována a snad dokonce asimilována do společnosti Itálie. Přijala za svůj italský narativ o
specifikách národního státu a italské auto-stereotypy, které zpětně používá, aby autochtonním
Italům prokázala svou „italskost“. Tato demografická skupina tedy nebojuje za „odnárodnění“
Itálie. Nechce, aby se Italové místo svých tradic a zvyků ztotožnili s abstraktními hodnotami
tolerance, nestrannosti a rovnosti všech kultur. Itálii přijímají, považují ji za vlast, a jejich
argumenty směřují k tomu, aby je Italové uznali za plnohodnotnou součást svého státu, což
v praxi vyjádří tím, že jim udělí občanství, lépe řečeno, změní zákon o udílení občanství
druhým generacím.
Jediný argument, který se vymykal z tradičního arzenálu rétoriky národnostního státu, byla
víceméně izolovaná prohlášení aktérů o tom, že je nutné přijmout fakt, že Itálie se stává
multikulturní a multietnickou společností. Nálepka „multi“ však spíše slouží jako nástroj, jenž
má přesvědčit italskou společnost přijmout vnější odlišnost potomků imigrantů. Respekt
k odlišným kulturám nebyl v diskursu tematizován, nebyly představeny požadavky na nutnost
respektu k tradicím ostatních a jejich uznání jako rovnocenných italské. Nedá se tedy hovořit
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o systematické argumentaci v multikulturním duchu. Naopak, stát chápou stejným způsobem,
jakým byl chápán v devatenáctém století a chtějí být skrze občanství do této „komunity tradic,
předků a jazyka“ formálně začleněni. Jak má tedy podle druhých generací vypadat italský
občan po reformě zákona o občanství? Zvenčí může a má být barevný, ale uvnitř má být plný
pizzy, těstovin a grappy.
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Summary
The presented master thesis seeks to answer these general research questions: By which means
and arguments do the associations of second generation immigrants in Italy legitimize their
demand to change the 1992 Citizenship Law? And what topics connected to citizenship do
they consider the most important ones? It seeks to identify the general argumentation pattern
and determine whether it is nationalistic or post-nationalistic. By applying Christian Joppke´s
theory of citizenship as three dimensions – status, rights, identity – and Anne-Marie Thiesse´s
national identity checklist, the author seeks to analyze texts and other output of the three most
significant initiatives of second-generation immigrants in Italy between 2005 – 2014.
In the first part, relevant citizenship theories are presented and it is explained why Christian
Joppke´s theory of citizenship as three dimensions: status, rights, and identity, is the most
suitable theory, as it is the most synthetic and holistic one. In the second part, the evolution of
Italian legislation concerning citizenship is outlined, from the nineteenth century to the latest
efforts to change it in 2013. The overarching principle of the legislation is jus sanguinis,
against which the immigrants’ children’s associations are fighting, urging the introduction of
the jus soli principle. The next part introduces the reader to the associations (La Rete G2,
ANOLF 2G and 18 Ius soli), whose arguments are examined in the last part.
The last part of the thesis concerns the arguments of second-generation immigrant
associations. The analysis shows that they understand citizenship in all three dimensions
defined by Joppke, and they refer most frequently to the dimension of identity, as it is the only
part of citizenship they truly have. They are using it to justify their claims for the remaining
dimensions of citizenship – its rights and legal status. Their arguments of identity are clearly
of a classical nationalistic style, as they utilize Italian language and its dialects, birth and life
in Italy, and affection for Italian cuisine as proof of their being as Italian as children of Italian
parents. Sometimes, they refer to Italy’s transformation into a multicultural society and its
need to accept this fact. But the label “multi” is used more like an instrument to persuade the
Italian society to accept the outward differences of second-generation immigrants. They do
not systematically demand more respect for other cultures or use any other multicultural
arguments. On the contrary, they are very well assimilated to Italy’s current societal climate
and they demand the status of Italian citizenship to confirm it.

109

Použitá literatura a prameny
Knižní publikace
Ambrosini, Maurizio, “Il futuro in mezzo a noi: Le seconde generazioni scaturite
dall’immigrazione nella società italiana dei prossimi anni,” In.: Ambrosini, Maurizio, Molina,
Stefano (eds.), Seconde generazioni: Un’introduzione al futurodell’immigrazione in Italia,
(Torino: Edizioni della Fondazione Giovanni Agnelli, 2004), 184 s.
Bhattacherjee, Anol, „Social Science Research: Principles, Methods, and Practices"
Textbooks

Collection.

Book

3.

(2012),

149.

dostupné:

http://scholarcommons.usf.edu/oa textbooks/3 (staženo 9.5.2014).
Brubaker, Rogers, (1989a) “Introduction,” in Brubaker, Rogers, (ed.), Immigration and the
Politics of Citizenship in Europe and North America. (Lanham, MD: University Press of
America, 1989), 187 s.
Brubaker, Rogers, Citizenship and Nationhood in France and Germany (Cambridge: Harvard
University Press, 1992). 270s.
Casacchia, Oliviero, Natale, Luisa, Paterno, Anna, Terzera, Laura, Studiare insieme, crescere
insieme? Un'indagine sulle seconde generazioni in dieci regioni italiane (Milano:
Francoangeli, 2008), 288 s.
Cassolini, Evita, „Adolescnti stranieri“, In: Ranci, Dela (ed.) Migrazioni e migranti.
Esperienze di cura a Terrenuove (Milano: FrancoAngeli, 2011), 304 s.
Colombo, Enzo, Domaneschi, Lorenzo, Marchetti, Chiara, Una nuova generazione di italiani.
L'idea di cittadinanza tra i giovani figli di immigrati (Milano: FrancoAngeli, 2012), 144 s.
Di Corpo, Ulisse (ed.), Analisi ed elaborazione dati sull’immigrazione cinese in Italia, 2008,
projekt realizován Mezinárodní organizací pro migraci (IOM), dokument přístupný na
stránkách

italského

Ministerstva

vnitra:

http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/documenti/im
migrazione/0807_pubblicazione_analisi_immigrazione_cinese_in_italia.html, s. 89 – 90,
staženo 8.3. 2014.

110

Gallo, Gerardo, Tintori, Guido, “Come si diventa cittadini italiani. Un approfondimento
statistico. In Familismo legale: Come (non) diventare italiani, ed. Giovanna Zincone (Roma:
Edizione Laterza, 2006), 179 s.
Graziano, Manlio, The Failure of Italian Nationhood: The Geopolitics of a Troubled
Identity,(New York: Palgrave Macmillan, 2013), 278 s.
Howard, Marc Morjé, The Politics of Citizenship in Europe. (New York: Cambridge
University Press, 2009), 258 s.
Isin, Engin F., Turner, Bryan S., Handbook of Citizenship Studies, (London: Sage
Publications Ltd, 2002), 340 s.
Janoski, Thomas, Gran, Brian, „Political Citizenship: Foundation of Rights,“ in Handbook of
Citizenship studies, Isin, Engin F., Turner, Bryan S, (eds.), (London: Sage Publications Ltd,
2002), s. 37
Joppke, Christian, Citizenship and Immigration, (PIMS - Polity Immigration and Society
series, Wiley. Kindle Edition, 2013), KL (Kindle Locations) 4969.
Kaufmann, Eric, The Rise and Fall of Anglo-America (Cambridge: MA: Harvard University
Press, 2004), 374 s.
Kořan, Michal, „Jednopřípadová studie,“ in Jak zkoumat politiku: Kvalitativní metodologie v
politologii a mezinárodních vztazích, ed. Petr Drulák a kol. (Praha: Portál, 2008), 336 s.
Kymlicka, Will, Multicultural Citizenship: a liberal theory of minority rights (Oxford :
Clarendon Press, 1995), 280 s.
Linklater, Andrew, „Cosmopolitan Citizenship“, in: Isin, Engin F., Turner, Bryan S. (eds.),
Handbook of Citizenship Studies, (London: Sage Publications Ltd, 2002).
Lister, Ruth, „Sexual Citizenship“, Curtin, Deane, „Ecological Citizenship“, in: Isin, Engin F.,
Turner, Bryan S. (eds.), Handbook of Citizenship Studies, (London: Sage Publications Ltd,
2002).

111

Marchesini, Daniele „Nazionalismo, patriottismo e simboli nazionali nello sport: Tricolore e
maglia azzurra“ in Gli italiani e il Tricolore. Patriottismo, identità nazionale e fratture sociali
lungo due secoli di storia, (eds.) Tarozzi, F., Vecchio, G., (Bologna: Il Mulino, 1999), 480 s.
Marshall, Thomas Humprey, Citizenship and Social Class and other essays (Cambridge:
Cambridge University Press, 1950), 101s.
Palmas, Luca Queirolo, Prove di seconde generazioni. Giovani di origine immigrata tra scuole
e spazi urbani, Milano, Franco Angeli, (2006), 208 s.
Patterson, Michael E., Williams, Daniel R., Collecting and Analyzing Qualitative Data:
Hermeneutic principles, Methods and Case Examples, (Champaign, IL: Sagamore Publishing,
Inc., 2002). 127 s.
Roche, Maurice, Rethinking Citizenship: Welfare, Ideology and Change in Modern Society
(Cambridge: Polity Press, 1992), 280 s.
Sacks, Jonathan, The Home We Build Together. (London: Continuum, 2007), 272 s.
Smith, Rogers, “Citizenship: political,” in Neil J. Smelser and Paul Baltes, (Eds.),
International Encylopedia of the Socialand Behavioral Sciences (New York: Pergamon,
2001), s. 1857– 60.
Soysal, Yasemin Nuhoglu, Limits of Citizenship: Migrants and Postnational Membership in
Europe (Chicago: The University of Chicago Press, 1994), 251 s.
Soysal, Yasemin, Nugohlu, „ Changing Citizenship in Europe: Remarks on postnational
membership and the national state,“ in Cesarini, David, Fulbrook, Mary (eds.), Citizenship,
Nationality and Migration in Europe (New York: Routledge, 1996), s. 15 – 29.
Thiesse, Anne-Marie, Vytváření národních identit v Evropě 18. až 20. století (Brno: Centrum
pro studium demokracie a kultury, 2007), 264 s.
Tintori, Guido, „Nuovi italiani e italiani nel mondo. Il nodo della cittadinanza,“ in Storia
d’Italia – Annali, Migrazioni, eds. P. Corti, M Sanfilippo, (Torino: Einaudi, 2009), s. 743-64.
Weil, Patrick, „Access to citizenship : A comparison of twenty five nationality laws“, IN
Aleinikoff, Alexander, Klusmeyer, Douglas, (eds.), Citizenship Today: Global Perspectives
112

and Practices, (Washington DC: Carnegie Endowment for International Peace, 2001), s.1735.
Wirth, Louis, “The problem of minority groups,” in Ralph Linton, (ed.), The Science of Man
in the World Crisis, (New York: Columbia University Press, 1945), 347 s. Dostupné online:
http://archive.org/stream/scienceofmaninth031937mbp/scienceofmaninth031937mbp_djvu.txt
(8.4.2014).
Yasutomo Morigiwa,Fumihiko Ishiyama,Tetsu Sakurai, Universal Minority Rights? A
Transnational Approach (Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2004), 126 s.

Odborné články a studie
„Citizenship law reform in Italy currently (and endlessly?) debated: the question of jus soli,“
webové

stránky

EUDO

Observatory

on

Citizenship,

http://eudo-

citizenship.eu/news/citizenship-news/866-citizenship-law-reform-in-italy-currently-andendlessly-debated-the-question-of-jus-soli, (staženo 12.2.2014).
Andall, Jacqueline, „Second-generation attitude? African-Italians in Milan“, Journal of Ethnic
and Migration Studies 28, No. 3, (July 2002): 389 – 407.
Barban, Nicola, Conti, Cinzia, Gabrielli, Domenico, Gabrielli, Giuseppe, Guarneri, Antonella,
„I Nuovi italiani di tanti colori“, Decima Conferenza nazionale di statistica (Desátá národní
statistická

konference),(2011):1.

http://www.istat.it/it/files/2011/02/Barban.pdf

staženo

8.3.2014.
Barton, Len, „The Struggle for Citizenship: the case of disabled people,“ Disability, Handicap
and Society 8, No. 3, (1993): 235 – 248.
Berrocal, Emilio Giacomo, „Building Italian-ness through the Logic ofthe ‘Other in Us’ and
the ‘Self in the Other’:An Anti-nationalist Approach to the Italian Debate on a New
Citizenship Law,“ Bulletin of Italian Politics 2, No. 1, (2010): 69-90.
Codini, Ennioe, D’Odorico Marina, Vecchio continente… Nuovi cittadini: Normative, dati e
analisi in tema di cittadinanza. Rapporto Italia, s. 2, 2010, dokument zveřejněn pouze online:

113

http://www.vecchiocontinentenuovicittadini.eu/upload/4df253583448e.pdf.

Staženo

3.11.2013.
Colombo, Enzo, Leonini, Luisa, Rebughini Paola, „Different But Not Stranger: Everyday
Collective Identifications among Adolescent Children of Immigrants in Italy,“ Journal of
Ethnic and Migration Studies 35, No.1, (2009): 37-59.
Cooper, Frederick, Brubaker, Rogers, „Beyond “Identity“,“ Theory and Society 29 (2000): 147.
Di Bartolomeo, Anna, „Explaining the gap in educational achievement between secondgeneration immigrants and natives: the Italian case,“ Journal of Modern Italian Studies 16
No. 4, (September 2011) 437-449.
Isin, Engin F., Turner, Bryan S., „Investigating Citizenship: An Agenda for Citizenship
Studies,“ Citizenship Studies 11, No.1, (2007): 5-17.
Joppke, Christian, „Citizenship between De- and Re-Ethnicization“, European Journal of
Sociology 44, No. 3, (2003): 429-458.
Joppke, Christian, „Transformation of Citizenship: Status, Rights, Identity,“ Citizenship
Studies, 11, No. 1, (2007): 37-48.
Koenig.Archibugi, Mathias, „National and European Citizenship: The Italian Case in
Historical Perspective,“ Citizenship Studies, 7, No. 1,(2003): 85-109.
Kymlicka, Will, Banting, Keith, “Immigration, multiculturalism, and the welfare state,”
Ethics and International Affairs 20, No. 3, (2006): 281– 304.
Kymlicka, Will, Norman, Wayne, „Return of the Citizen: A Survey of Recent Work on
Citizenship Theory“, Ethics 104, No. 2 (Jan., 1994): 352-381.
Melossi, Dario, De Giorgi, Alessandro, Massa, Ester, „The “Normality“ of “Second
Generations“ in Italy and the Importance of Legal Status: A Self-Reported Delinquency
Study,“ Sociology of Crime, Law & Deviance 13, (2009): 47-65.
Patriarca, Silvana, „Italian neopatriotism: Debating national identity in the 1990s,“ Modern
Italy, 6, No. 1 (2001):::: 21- 29.
114

Soysal, Yasemin, Nugohlu, „Changing Parameters of Citizenship and claims-making:
Organized Islam in European public spheres,“ Theory and Society 26, No. 4, (August 1997):
509-527.
Turner, Bryan S., „Citizenship Studies: A general Theory“, Citizenship Studies 1, No.1,
(1997): 5–18.
Zincone, Giovanna, „Citizenship Policy Making in Mediterranean EU States: Italy,“ analýza
ze série Reports on Citizenship Policy Making in Mediterranean Europe (2010), webové
stránky

institutu

EUDO

Observatory

on

Citizenship,

http://eudo-

citizenship.eu/publications/comparative-analyses (staženo 4.3.2014).
Zincone, Giovanna, „The Making of Policies: Immigration and Immigrants in Italy,“ Journal
of Ethnic and Migration Studies 32, No. 3, (April 2006): 347 – 375.
Zinn, Dorothy Louise, „Italy’s „Second Generations and the Expression of Identity through
Electronic Media,“Bulletin of Italian Politics 2, No. 1, (2010): 91-113.
Zinn, Dorothy Louise, „Loud and Clear: the G2 Second Generations network in Italy,”
Journal of Modern Italian Studies 16, No.3, (2011): 373-385.

Prameny
Výstupy asociací druhých generací
„"Non solo Balotelli" Reportage di Silvia Resta (Reality, La 7) sulle seconde generazioni“
reportáž televizní stanice La 7, uveřejněná na Youtube kanálu La Rete G2,
https://www.youtube.com/watch?v=EKQjQ50qT8I (staženo 13.3.2014).
„18

anni

…

in

Comune,“

oficiální

webové

stránky

La

Rete

G2,

http://www.secondegenerazioni.it/18-anni-in-comune/ (staženo 12.3.2014).
„18 Ius soli“, film ke zhlédnutí na oficiálních webových stránkách iniciativy 18 Ius soli,
http://www.18-ius-soli.com/#!english/c64y (staženo 15.4.2014).

115

„Audizione dell'Anolf Giovani sulla cittadinanza dell'11/6/2010,” záznam z projevu Maruana
Oussaiffiho v dolní komoře italského parlamentu. Zveřejněn na youtube kanálu ANOLF,
https://www.youtube.com/watch?v=jvBifWcckXA, (staženo 17.4.2014).
„Buon compleanno Italia, io sono italiana,“ video zveřejněné na youtube kanálu asociace
ANOLF Giovani di seconde generazioni, https://www.youtube.com/watch?v=f1a8yl9A7JY.
(staženo 13.4.2014).
„Campagna nazionale, Le seconde generazioni, una sfida per tutti,“ Oficiální facebookové
stránky na podporu kampaně, https://www.facebook.com/pages/Campagna-Nazionale-LeSeconde-Generazioni-una-sfida-per-tutti/123165617715106 (staženo 13.5.2014).
„Comunicato

stampa,“

oficiální

webové

stránky

ANOLF

2G,

http://www.anolf.it/2G/images/stories/allegati/Rapporti/comunicato_giovani_14_10_2010.pdf
(staženo 3.5.2014).
„Cos'è l'Anolf Giovani,“ Představení ANOLF Giovani, oficiální webové stránky asociace
ANOLF

Giovani

di 2^

Generazione,

http://www.anolf.it/2G/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=3
(staženo 12.3.2014).
„Cos'è l'ANOLF,“ představení asociace ANOLF, oficiální webové stránky organizace,
http://www.anolf.it/index.php?option=com content&view=article&id=1&Itemid=2 (staženo
11.4.2014).
„Costitizione associazione di volontariato,“ oficiální webové stránky ANOLF 2G,
http://www.anolf.it/2G/images/stories/atto cost. statuto giovani.pdf (staženo 12.3.2014).
„Festa insieme a Rimini,“ leták zvoucí na akci v Rimini, oficiální webové stránky ANOLF
2G,

http://www.anolf.it/archivio/2G/download_II_generazioni/volantino_festInsieme.pdf

(staženo 13.5.2014).
„G2 ad alta voce: Forte e chiaro,” Video na Youtube kanálu La rete G2,
https://www.youtube.com/watch?v=bu7uUGBntVs (staženo 11.2.2014).
„G2

al

Quirinale

l’8

marzo,

“

oficiální

webové

stránky

La

Rete

G2,

http://www.secondegenerazioni.it/2013/03/08/g2-al-quirinale-l8-marzo/, (staženo 13.3.2014).

116

„Gli

obiettivi,“

Cíle

asociace

ANOLF,

oficiální

webové

stránky

organizace,

http://www.anolf.it/index.php?option=com content&view=article&id=1&Itemid=2 (staženo
11.4.2014).
„Gli ospiti, Ian Ssali,“ oficiální webové stránky italské rozhlasové stanice Rai,
http://www.initalia.rai.it/ospiti.asp?persId=7 (staženo 10.3.2014).
„Chi siamo,“ Představení La Rete G2, oficiální webové stránky La Rete G2,
http://www.secondegenerazioni.it/about/, (staženo 12.3.2014).
„Chi vuole essere italiano? by Anolf Giovani 2G,“ záznam humorné scénky vytvořené
aktivisty ANOLF Giovani di seconde generazioni, oficiální Youtube kanál ANOLF,
https://www.youtube.com/watch?v=65-4c46SvO8&list=UUedkwNonRpyOUSJgeiy8wPw
(staženo 18.4.2014).
„Il primo fotoromanzo di G2: l’accattivante semplicità dei contenuti seri,“ oficiální webové
stránky La Rete G2,, http://www.secondegenerazioni.it/2007/05/13/il-primo-fotoromanzo-dig2-l%E2%80%99accattivante-semplicita-dei-contenuti-seri/ (staženo 11.3.2014).
„In

memoria

di

Isabella

Marincola,“

oficiální

webové

stránky

La

http://www.secondegenerazioni.it/2010/03/31/in-memoria-di-isabella-marincola/

Rete

G2,

(staženo

10.5.2014).
„La Ministra Kyenge visita G.Lab in via Dogana di Milano,“ oficiální webové stránky La
Rete G2,

http://www.secondegenerazioni.it/2013/06/13/la-ministra-kyenge-visita-g-lab-in-

via-dogana-di-milano/ (staženo 14.3.2014).
„La

Mission,“

Představení

cílů

organizace,

oficiální

webové

stránky

Associna,

http://www.associna.com/it/mission/ (staženo 12.2.2014).
„Lettera integrale della rete G2 al Presidente Napolitano,“ Dopis prezidentu Napolitanovi,
fórum

na

webových

stránkách

La

Rete

G2,

http://www.secondegenerazioni.it/forum/viewtopic.php?f=23&t=1662, (staženo 13.3.2014).
„Napolitano ringrazia l'Anolf Giovani 2G,“ Poděkování prezidenta asociaci ANOLF 2G,
http://www.anolf.it/2G/index.php?option=com_content&view=article&id=254:napolitanoringrazia-lanolf-giovani-2g&catid=1:notizie&Itemid=4 (staženo 13.4.2014).

117

„OndeG2

su

Popolare

Network,“

oficiální

webové

stránky

La

Rete

G2,

http://www.secondegenerazioni.it/2008/02/15/onde-g2/ (staženo 14.3.2014).
„PROPOSTA DI LEGGE,“ Návrh zákona La Rete G2, Oficiální webové stránky La Rete G2,
http://www.secondegenerazioni.it/forum/viewtopic.php?t=52, (staženo 12.3.2014).
„Protagonisti noi, con l’aiuto di Dio,” Představení cílů organizace, oficiální webové stránky
Giovani

Musulmani

d´Italia,

http://www.giovanimusulmani.it/GMI/chi-siamo

(staženo

11.2.2014).
„Quando e Quanto?“ Seconde Generazioni, „Quando e Quanto,“ video na Youtube kanálu La
Rete G2, http://www.youtube.com/watch?v=R4Gq byUuQA, (staženo 12.3.2014).
„Racconta la tua Italia, crea il tuo video, partecipa!“ Oficiální webové stránky italské televizní
stanice

Sky,

http://tg24.sky.it/tg24/spettacolo/2010/12/16/buon_compleanno_italia_sky_uno_unita_italia_
videomaker.html, (staženo 30.4.2014).
„Reading RAZZA PARTIGIANA Storia di Giorgio Marincola, partigiano nero e italiano,“
čtení

z knihy

o

Giorgio

Marincolovi,

video

zveřejněné

na

youtube,

https://www.youtube.com/watch?v=WSmq6ogefEg (staženo 10.5.2014).
„RETE G2 : “GRAZIE PRESIDENTE, NOI ITALIANI CON PERMESSO DI
SOGGIORNO”,“

oficiální

webové

stránky

La

Rete

G2,

http://www.secondegenerazioni.it/2011/11/22/comunicato-stampa-rete-g2%E2%80%9Cgrazie-presidente-noi-italiani-con-permesso-di-soggiorno%E2%80%9D/,
(staženo 13.3.2014).
„Rete G2 @ Arezzo - "Italiani si nasce o si diventa?" - Legge Cittadinanza“ příspěvek Lucie
Ghebreghiorges na konferenci k občanství v Arezzu. Záznam zveřejněn na youtube kanálu La
Rete G2, http://www.youtube.com/watch?v=dDR-a00b89E (staženo 23.2.2014).
„RETE

G2

INAUGURA

G.LAB,“

oficiální

webové

stránky

La

Rete

G2,

http://www.secondegenerazioni.it/2013/03/11/rete-g2-inaugura-g-lab/ (staženo 14.3.2014).

118

„Rete G2: il Pdl mantenga la promessa di aprire alle seconde generazioni,“ oficiální webové
stránky La Rete G2, http://www.secondegenerazioni.it/2013/02/11/rete-g2-il-pdl-mantengala-promessa-di-aprire-alle-seconde-generazioni-2/ (staženo 12.3.2014).
„Risposta dell'Anolf Giovani di seconda generazione a Rete G2,“ fórum webových stránek La
Rete

G2,

http://www.secondegenerazioni.it/forum/viewtopic.php?f=5&t=2581&sid=44ac125199081b4
552de17c083c8c37f (staženo 3.5.2014).
„Seconde Genrazioni: Invisibilità e utilizzo della rete,“ webové stránky asociace Donne di
Seconde generazioni - http://www.donnedisecondagenerazione.it/solution-view/invisibilita-eutilizzo-della-rete/ (15.2.2014).
„SINTESI DELL’AUDIZIONE,“ záznam z výboru pro ústavní záležitosti, oficiální webové
stránky

ANOLF

2G,

http://www.anolf.it/archivio/2G/download_II_generazioni/audizione_cittadinanza_11_06_201
0 a.pdf (staženo 13.4.2014).
„Sportello

Legale

–

on

line,“

oficiální

webové

stránky

La

Rete

G2,

http://www.secondegenerazioni.it/sportello-legale/ (staženo 14.3.2014).
„The

Rete

G2

Second

Generations,

”

webové

stránky

časopisu

East,

http://www.eastonline.eu/attachments/article/184/east%2047_The%20Rete%20G2%20Secon
d%20Generations.pdf (staženo 13.3.2014).
„Un elenco (di alcune) delle difficoltà delle seconde generazioni in Italia,“ Seznam obtížných
záležitostí, kterým druhé generace čelí, webové stránky iniciativy Razzismo è una brutta
storia, podporující imigranty v Itálii, http://www.razzismobruttastoria.net/2012/11/12/rete-g2seconde-generazioni/ (staženo 12.4.2014).
„Una sfida per tutti,“ blog na podporu kampaně, http://unasfidapertutti.blogspot.cz/ (staženo
13.5.2014).
Desiderio, Alfonso, „Straniero a chi?,“ webová stránka italského geopolitického časopisu
Rivista Italiana di geopolitica, zveřejněno 17.2.2009, http://temi.repubblica.it/limes/stranieroa-chi, staženo 13.3.2014.

119

Facebooková stránka G.Lab Milano: https://www.facebook.com/pages/GLAB-Laboratorio-diCittadinanza/554985687867331 (staženo 11.3.2014).
Fotoromán, webové stránky deníku La Repubblica, http://temi.repubblica.it/limes/straniero-achi/2734?printpage=undefined. Staženo 13.3.2014.
Giovani di seconda generazione: Prospettive e aspettative, diritt e doveri in un percorso di pari
dignita e realizzazione umana,“ pozvánka na konferenci

ANOLF 2G v Gorizii,

http://www.cislfvg.it/public/archivi/documenti/20100617 134029 id 56.pdf

(staženo

13.5.2014).

Italské právní akty
„Cittadinanza,“ Občanství, Oficiální webové stránky Italského ministerstva zahraničních věcí,
http://www.esteri.it/mae/it/italiani_nel_mondo/serviziconsolari/cittadinanza.htm,

(staženo

17.4. 2014).
„La Cittadinanza Italiana: La Normativa, Le Procedure, Le Circolari,” dokument Ministerstva
vnitra. Webové stránky ASGI: Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione,
dostupné: http://www.asgi.it/public/parser download/save/cittadinanza.italiana.rtf. (staženo
16.4.2014), s 9.
„La Cittadinanza Italiana: La Normativa, Le Procedure, Le Circolari,” dokument Ministerstva
vnitra. Webové stránky ASGI: Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione,
http://www.asgi.it/public/parser download/save/cittadinanza.italiana.rtf. (staženo 16.4.2014),
s 7.
„Legge 15 luglio 2009, n. 94, "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica,"” Ustanovení
týkající se veřejné bezpečnosti, Zákon 94/2009. Oficiální webové stránky Italského senátu,
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/09094l.htm, (staženo 16.4.2014).
„Legge 21 aprile 1983, n.123 (G.U. 26 aprile 1983, n.112),” Zákon 123/1983. Webové
stránky

EUDO

Observatory

on

Citizenship,

citizenship.eu/NationalDB/docs/IT%20law%20123%201983%20(abrogated).pdf,
16.4.2014).

120

http://eudo(staženo

„Legge 30 luglio 2002, n. 189,"Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di
asilo",“

Zákon

Bossi-Fini,

oficiální

webové

stránky

italského

parlamentu,

http://www.camera.it/parlam/leggi/02189l.htm (staženo 13.5.2014).
„Legge 5 febbraio 1992, n.91, Nuove norme sulla cittadinanza,” Zákon 91/1991. Oficiální
webové

stránky

Italského

ministerstva

vnitra,

http://www.interno.gov.it/mininterno/site/it/sezioni/servizi/legislazione/cittadinanza/legislazio
ne_30.html, (staženo 17.4.2014).
„Legge 5 febbraio 1992, n.91,Nuove norme sulla cittadinanza,“ Zákon č. 91 z 5.2.1992,
oficiální

webové

stránky

italského

ministerstva

vnitra

http://www.interno.gov.it/mininterno/site/it/sezioni/servizi/legislazione/cittadinanza/legislazio
ne 30.html. (staženo 5.11.2013).
„Lo Statuto Albertino (Regno di Sardegna e Regno d'Italia), 4 marzo 1848,“Albertinský statut
(Sardinské království a Italské království) 4.3.1848, oficiální webové stránky prezidenta
italské

republiky,http://www.quirinale.it/qrnw/statico/costituzione/statutoalbertino.htm,

(staženo 12.11.2013).
„PROPOSTA DI LEGGE, d'iniziativa dei deputati SARUBBI, GRANATA,“ Návrh zákona
Sarubbi-Granata,

oficiální

webové

stránky

italské

dolní

komory,

http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/schedela/apriTelecomando.asp?codice=16PDL00280
00 (staženo 13.4.2014).
Codice Civile di Regno d´Italia, Libro Primo, Delle Persone, 3, webové stránky American
Libraries, https://archive.org/details/codiceciviledel00italgoog, (staženo 19.11.2013).
Codice civile per gli Stati di S. M. il Re di Sardegna, (Albertinský občanský zákoník), (Torino:
Stamperia Reale, 1837), s. 5 – 6,

oficiální webové stránky italského ministerstva

spravedlnosti: http://www.gjustizia.it/gjustizia/it/mg 7 4 10.wp (staženo 12.11.2013).
Statistické údaje
“Confronto italiani stranieri,” webové stránky Italského statistického úřadu (ISTAT),
http://www.istat.it/it/immigrati/indicatori-sintetici/confronto-italiani-stranieri
8.1.2014).

121

(staženo

“Gli Alunni stranieri nel sistema scolastico italiano 2012/2013,” Statistické údaje ohledně
žáků cizinců v italském školním systému, oficiální webové stránky italského ministerstva
školství, http://www.istruzione.it/allegati/Notiziario Stranieri 12 13.pdf (staženo 5.2.2014).
„La produzione e la lettura di libri in Italia,” Produkce a četba knih v Itálii, oficiální webové
stránky Italského statistického úřadu (Istat), http://www.istat.it/it/archivio/90222 (staženo
11.5.2014).
„Natalità e fecondità della popolazione residente: caratteristiche e tendenze recenti,“ Oficiální
webové stránky Italského statistického úřadu (ISTAT), http://www.istat.it/it/archivio/104818
(staženo 9.11.2013).
„Piramidi

per

età,”

webové

stránky

Italského

statistického

úřadu

(ISTAT),http://www.istat.it/it/immigrati/grafici-interattivi/piramidi-per-et%C3%A0 (staženo
12.1. 2014).

Ostatní
„"E' italiano chi nasce in Italia" La Kyenge a Venezia per "18 ius soli",” oficiální webové
stránky

La

Repubblica,

http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2013/08/25/news/italiano_chi_nasce_in_ita
lia_kyenge_presenta_a_venezia_18_ius_soli-65259182/?ref=search (staženo 15.5.2014).
„Cittadinanza: diritti e riforme possibili“, oficiální webové stránky právního časopisu
Journal.LegalPAD,

http://journal.legalpad.it/2013/05/cittadinanza-diritti-e-riforme-possibili/

(Staženo 3.11.2013).
„Diciottenni figli di immigrati. Il diritto (ignorato) di essere italiani,“ oficiální webové stránky
La

Repubblica,

http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2012/04/20/news/c_posto_per_te33656854/?ref=search (staženo 13.5.2014).
„Festa d' Africa apre con due film,“ oficiální webové stránky deníku Corriere della Sera,
http://archiviostorico.corriere.it/2010/settembre/15/Festa_Africa_apre_con_due_co_10_10091
5043.shtml (staženo 15.5.2014).

122

„I neri e la cittadinanza due film-documentari, „ oficiální webové stránky La Repubblica,
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2012/02/19/neri-la-cittadinanzadue-film-documentari.html?ref=search (staženo 15.5.2014).
„In Parlamento 50 proposte riguardano la cittadinanza, 5 in modo specifico i minori
immigrati,“ oficiální webové stránky italského ekonomického deníku Il Sole 24 Ore,
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2011-11-23/parlamento-proposte-riguardanocittadinanza-120905.shtml?uuid=Aa6DXuNE (staženo 13.5.2014).
„Quando e quanto ti senti italiano? Il censimento Istat assieme alla Rete G2,“ oficiální
webové

stránky

La

Repubblica,

http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2012/01/31/news/domanda_quando_e_qua
nto_ti_senti_italino_censimento_istat_in_collaborazione_con_la_rete_g229087957/?ref=search (staženo 13.5.2014).

123

Příloha

Zdroj: „Straniero a chi?,“ webová stránka italského geopolitického časopisu Rivista Italiana di geopolitica,
http://temi.repubblica.it/limes/straniero-a-chi, staženo 13.3.2014.

124

