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Abstrakt 

Podle nedávných výroků Davida Camerona a některých dalších  

západoevropských politiků multikuluralismus jako takový selhal a je nutné 

provést změny v imigrační a integrační politice. V Kanadě nicméně 

multikulturalismus zůstává oficiální státní politikou a i veřejnost se k němu staví 

mnohem otevřeněji. Bakalářská práce Krize multikulturalismu? Rétorika politiků 

vs. reálné změny politik po přelomu století (případ Kanady a Velké Británie) se 

snaží odpovědět na otázku, jestli kritická rétorika britských politiků spustila i 

skutečné změny oficiálního přístupu k etnickým menšinám a imigrantům, popř. 

jestli je pouze následovala. V kanadském případě se práce naopak pokouší zjistit, 

jestli rétorika obhajující multikulturalismus přece jen neopomíjí určité změny 

politik, které by původní myšlence multikulturalismu odporovaly. Autor v práci 

obhajuje hypotézu, že multikulturalismus v Kanadě má daleko hlubší kořeny než 

v Británii a že se navíc kanadský model multikulturalismu od britského silně liší. 

To má bezprostřední vliv na rétoriku politiků, pro které je kritika 

multikulturalismu politicky nevýhodná. Současná kanadská vláda tak v rétorice 

cíleně nereflektuje některé své politiky, které stojí vůči kanadskému modelu 

multikulturalismu v rozporu. V britském prostředí se naopak multikulturalismus 

stal zprofanovaným pojmem. Pro současný typ britských integračních politik se 

proto začal používat pojem komunitní koheze. Současná kritika 

multikulturalismu představitelů britské vlády nereflektuje fakt, že je její politika 

pouze kontinuitou změn, které nastartovala předchozí vláda. 

 

Abstract 



According to the recent speeches of David Cameron and some other European 

politicians, multiculturalism has failed and it is necessary to make significant 

changes in immigration and integration policies. In Canada, however, 

multiculturalism is still a state policy, which is widely supported by the general 

public. The bachelor´s thesis Multiculturalism in crisis? Rhetoric vs. policy 

changes in the new century (cases of Canada and the United Kingdom) is trying 

to answer a question if the critical rhetoric of British politicians has triggered real 

policy changes towards ethnic minorities and immigrants or if it only follows the 

changes that were started before they came to power. In Canada, the thesis is 

trying to learn, if the rhetoric supporting multiculturalism does not omit some 

policy changes, that would be in contradiction towards the original idea of 

multiculturalism. The author claims that multiculturalism in Canada has much 

deeper roots than in the UK and that the Canadian model differs signifiantly from 

the one in Britain. These facts directly affect the rhetoric of politicians, for whom 

is the criticism of multiculturalism not advantageous. The current Canadian 

government therefore does not reflect in its rhetoric on its current policy changes, 

that are in contradiction towards the original idea of multiculturalism. On the 

other hand, in the UK, multiculturalism has become a widely criticized term. For 

its current integration policies, Britain uses the term community cohesion 

instead. The current government´s criticism of the multicultural policies of the 

past do not reflect the fact, that its policies do not bring any new policy changes 

and only follow the course that was already started by the former government. 
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V čem se oproti původnímu zadání změnil cíl práce? 

Hlavním cílem práce je zjistit to, jestli odmítavá rétorika britských politiků spouští i reálné 

změny integračních politik, nebo jestli je pouze doprovází a katalyzuje, popř. jestli se jedná 

pouze o populistickou rétoriku, která má za cíl pouze udržení volebních preferencí a reálné 

důsledky nemá. U Kanady bych chtěl zjistit to, jestli výroky obhajující multikulturalismus 

přece jen neopomíjí určité změny politik, ke kterým v posledních letech docházelo a do jaké 

míry jsou také motivovány snahou udržet si voličské preference. Původní cíl práce chtěl 

zjistit i to, jestli je kanadská forma multikulturalismu funkčnější a v konečném důsledku 

chtěl i odpovědět na otázku, jestli multikulturalismus selhal, či nikoliv. Takový cíl práce mi 

z praktického hlediska přijde ale poměrně složitý a jsem přesvědčen o tom, že bych na otázku 

nedokázal sofistikovaně odpovědět.  

Jaké změny nastaly v časovém, teritoriálním a věcném vymezení tématu? 

Ujistil jsem se o tom, že práci není možné omezit pouze na období po přelomu století (u Velké 

Británie od roku 2001 do současnosti a u Kanady od roku 2006 do současnosti). Odlišný 

důvod vzniku a samotný vývoj politik v minulosti (od konce 60. do konce 90. let) mají totiž 

naprosto zjevné důsledky, které se promítají do současnosti. V rámci snahy o dosažení cíle 

práce je nemohu opomenout. Teritoriální vymezení zůstává stejné (práce se zabývá Velkou 

Británií a Kanadou), nicméně u Kanady se navíc zaměřím převážně na anglicky mluvící část. 

U Québecu se zmíním o tom, jakou roli hrál v tom, když se politika multikulturalismu 

formovala a také jaký vliv má na to, že se současná pravice k multikulturní politice stále silně 

hlásí. Do hloubky se však vztahu Québecu k multikulturalismu věnovat nebudu. Québec je 

totiž v kanadském kontextu poměrně atypickým případem a jeho vztah k mutlikulturalismu 

je do velké míry dán jednak odlišnou kulturou a mentalitou, ale hlavně tím, jaké má Québec 

postavení v rámci Kanady. Práce by se tudíž stala příliš komplexní a k dosažení cíle práce by 

přílišný důraz na tuto problematiku stejně tolik nepřispěl. Věcně se práce bude zabývat 

hlavně vývojem integračních politik. Imigrační politiky budou nicméně zmíněny také, 

přestože se politika multikulturalismu týká převážně integrace již usídlených imigrantů. 

Imigrační politika může být totiž s multikulturalismem taky v rozporu (nemožnost 

naturalizace, kvóty znevýhodňující určitá etnika,...) 

Jak se proměnila struktura práce (vyjádřete stručným obsahem)? 



Práce začíná úvodem, ve kterém je velmi zhruba nastíněna krize multikulturalismu, dále v 

něm bude charakterizován výše zmíněný cíl práce a časové vymezení. Nezbytné bude v úvodu 

také uvést teze práce, které bude práce obhajovat, popř. do určité míry vyvracet. Samotná 

stať práce bude následně rozdělena do třech kapitol, které se budou dále dělit na 

podkapitoly. V první kapitole se budu detailně věnovat multikulturalismu v obecné rovině. 

Velmi důležitá bude samotná definice tohoto slova, protože se multikulturalismus v 

současnosti stal příliš obecným pojmem. Dále bych stručně zmínil rozdíl mezi 

multikulturalismem a interkulturalismem a nastínil zbylé dva hlavní proudy integračních 

politik (politiku asimilace a segregace). Nakonec se budu zabývat integrací jako takovou a 

pokusím se obhájit dílčí tezi, že multikulturalismus a integrace nemusí být nutně v rozporu.  

V druhé kapitole se budu věnovat Kanadě, kapitolu rozdělím do pěti částí. V první části se 

budu věnovat důvody vzniku kanadského multikulturalismu, které se liší od těch britských a 

hrají i pro můj výzkumný cíl roli. Ve druhé části se budu stručně věnovat multikulturním 

politikám 70. a 80. let, které dám do kontrastu s kritikou a určitou změnou politik v letech 

90., což bude obsahem třetí části. Ve čtvrté části, která bude pro moji práci nejdůležitější, a 

proto jí bude věnován největší rozsah, se budu věnovat současné kanadské vládě Stephena 

Harpera a jejímu postoji k multikulturalismu, co se rétoriky a praxe týče. V poslední části se 

budu stručně věnovat důsledky kanadské integrační politiky.  

V poslední části se chci věnovat britskému modelu multikulturalismu. V první části budu 

zmiňovat důvody vzniku a v druhé části vývoj integračních politik do roku 2001 ze stejných 

důvodů, které jsem uváděl u kapitoly o Kanadě. Zdůrazněny budou především ty věci, které 

byly odlišné od kanadského modelu a které mohou mít důsledky do současnosti. Těmto 

kapitolám bude, stejně jako u Kanady, věnován kratší obsahový rozsah. Ve třetí části se 

budu věnovat politikou community cohesion (komunitní soudržnosti), která se v Británii 

formovala po roce 2001 a je chápána jako nástupce tradičního modelu multikulturalismu. V 

poslední části se budu věnovat současné britské Konzervativní straně v čele s Davidem 

Cameronem a to především jejími výroky odsuzující multikulturalismus a reálnými změnami 

integračních politik. 

V závěru shrnu to, k čemu v práci dospěji a pokusím se obhájit, popř. vyvrátit předem 

zmiňované teze práce. 

Jakým vývojem prošla metodologická koncepce práce? 

Především jsem si nadefinoval to, o jaký druh práce se jedná (v důsledku zpracování většiny 

zdrojů a vytvoření struktury práce). Práci bych označil jako diskursivní analýzu, protože se 

zabývá tím, jak se politikové z rozdílného prostřední vyjadřují ke stejné problematice a jaké 

předem dané skutečnosti je vedou k tomu, aby se k ní vyjadřovali právě takovým jazykem, 

jakým se vyjadřují. Zároveň se jedná o dvoupřípadovou studii. Také jsem si nadefinoval 

metody k dosažení cíle práce. Práce využívá kvalitativní výzkumné metody a jde především o 

komparaci a hledání implikací mezi všeobecným kontextem a konkrétními jevy.  

Které nové prameny a sekundární literatura byly zpracovány a jak tato skutečnost ovlivnila 

celek práce? 

Čerpal jsem jak z primárních, tak sekundárních pramenů. Z primárních především 

imigrační a integrační zákony VB a Kanady (Multicultural Act 1988 a Immigration Act 

2011) a zaznamenané projevy politiků (Cameronův projev v Berlíně 2011,..). Sekundární 

literatura však pro mě byla naprosto stěžejní, čerpal jsem především z elektronických 

zdrojů, které byly kvůli aktuálnosti tématu naprosto nepostradatelné (téměř výlučně 

odborné články z periodik, ale také novinové články z BBC, CBC, Huffington Post,..). Mezi 

nejpodstatnější nové zpracované zdroje uvedu např.: 

Keith Banting and Will Kymlicka, "Canadian multiculturalism: global anxieties and local 

debates," British Journal of Canadian Studies 23, No.1,  

http://post.queensu.ca/~bantingk/Canadian_Multiculturalism.pdf (accessed November 18th, 

2014). 

Marwah and Stephen White, “Immigration, citizenship and Canada´s new Conservative 



party“ (Toronto: University of Toronto Press, 2013),  

https://triadafilopoulos.files.wordpress.com/2013/12/farneyrayside-4209-1pass-006.pdf 

(accessed December 14th, 2014). 

Michael Dewing, “Canadian multiculturalism,“ No. 2009-20-e (Ottawa: Library of 

Parliament, 2009),  

http://www.parl.gc.ca/Content/LOP/ResearchPublications/2009-20-e.pdf (accessed December 

14th, 2014). 

 

Z materiálů v tištěné podobě pro mě byly velmi obohacující (především pro první kapitolu, 

kde se budu multikulturalismem zabývat obecně) knihy od Pavla Barši: 

Pavel Barša, Politická teorie multikulturalismu (Brno: Centrum pro studium demokracie a 

kultury, 1999). 

Pavel Barša et al, „Krize v multikulturalismu: multikulturalismus v krizi: kolektivní 

monografie (Ústí nad Orlicí: Oftis ve spolupráci s katedrou kulturních a náboženských studií 

Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, 2012).) a to především pro první kapitolu 

práce, kde se budu multikulturalismem zabývat obecně.  

Některé zdroje, které jsem uváděl v prvních odevzdaných tezích jsem naopak vůbec 

nepoužil: 

Anna Triandafyllidou, Tariq Modood and Nasar Meer, European multiculturalisms: 

cultural, religious and ethnic challanges (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2012). 

Baljit Nagra and Ito Peng, "Has Multiculturalism Really Failed? A Canadian 

Muslim Perspective" Religions, No. 4 (2013): 603 - 620, www.mdpi.com.  

 

Úplný seznam již zpracované literatury je uveden v písemném expozé k bakalářskému 

semináři. Díky zpracování většiny potřebné literatury jsem si dokázal realisticky rozvrhnout 

strukturu práce, nadefinovat výzkumné cíle a najít na ně odpovědi. 

Charakterizujte základní proměny práce v době od zadání projektu do odevzdání tezí a 

pokuste se vyhodnotit, jaký pokrok na práci jste během semestru zaznamenali (v bodech): 

- přesné vymezení cíle práce - cílem práce bude hlavně zjistit rozdíl mezi rétorikou politiků a 

reálnými změnami posledních let - upřesnění cíle práce reflektuje i změna názvu 

- odůvodnění časového vymezení - původně jsem uvažoval nad tím, že téma omezím na 

období po přelomu století, nicméně jsem zjistil, že to není z praktického hlediska úplně 

možné  

- přesnější teritoriální vymezení - práce se nebude zabývat do hloubky Québecem 

- rozdělení statě pouze na 3 hlavní kapitoly, z nichž se pouze dvě budou dělit na další 

podkapitoly - u Kanady nově podkapitola věnující se multikulturalismu v 90. letech (důležité 

období) a u Británie kapitola věnující se nové politice komunitní koheze, která 

s multikulturalismem souvisí 

- zpracování většiny potřebné literatury proto, abych si dokázal reálisticky rozvrhnout 

strukturu práce, nadefinovat výzkumné cíle a najít na ně odpovědi   
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ÚVOD 
 

Multikulturalismus lze velmi zjednodušeně charakterizovat jako integrační 

politiku, která garantuje menšinám ochranu před diskriminací, podporuje rozvoj 

jejich kultur a snaţí se aktivně bojovat proti strukturálním problémům, které jim 

vytváří překáţky k úspěchu ve společnosti. Podle nedávných výroků předních 

evropských politiků Davida Camerona, Angely Merkelové a Nicolase Sarkozyho 

však multikulturalismus jako integrační politika selhal a je zodpovědný za 

mnoho společenských problémů. Stephen Harper, současný kanadský premiér za 

Konzervativní stranu, naopak reprezentuje současný konsensus kanadské politiky 

tím, ţe multikulturalismus veřejně obhajuje jako prospěšný pro společnost.  

Cílem mojí práce je zjistit, jestli odmítavá rétorika britských politiků 

spouští i reálné změny integračních politik v Británii, popř. jaké jsou ostatní 

motivy této rétoriky. V kanadském případě bych chtěl zjistit, jestli rétorika 

obhajující multikulturalismus přece jen neopomíjí určité změny politik, které by 

původní myšlence multikulturalismu odporovaly.  

Práce se oproti předloţeným tezím nevyhnula tomu, ţe poukazuje na 

rozdíly příčin vzniku, formy a vývoje kanadského a britského multikulturalismu. 

Tyto rozdíly a rozdílnost samotného významu slova multikulturalismus ve Velké 

Británii a Kanadě mají totiţ na rétoriku politiků naprosto stěţejní vliv. 

Cílem práce naopak není zjistit, jestli multikulturalismus selhal, či nikoliv. 

Práce si dále neklade za cíl detailní popis integračních politik od 60. let do 

současnosti. Jednotlivé politiky jsou v práci uvedeny především proto, aby byly 

vykresleny rozdíly mezi kanadským a britským modelem. 

 

Vymezení tématu, struktury a metodologie práce 

 

Práce se primárně zabývá obdobím po přelomu tisíciletí. U Kanady je hlavní 

důraz kladen na období od roku 2006, kdy nastoupil k moci Stephen Harper, po 

současnost. U Británie je primární zkoumané období od roku 2001, kdy vypukly 
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rasově motivované nepokoje v několika severoanglických městech, po 

současnost. Práce nicméně stručně charakterizuje vývoj multikulturních politik 

jiţ od 60. let. Rozdíly mezi Kanadou a Británií mají totiţ neopominutelný vliv na 

to, jak se k multikulturalismu v současnosti staví veřejnost i politikové.  

 Teritoriálně je práce vymezena Kanadou a Velkou Británií. Kanadu a 

Velkou Británii jsem zvolil proto, ţe obě země byly, alespoň v minulosti, 

zastáncem politiky multikulturalismu. V současnosti má však Kanada a Velká 

Británie vůči politice multikulturalismu odlišný přístup, coţ pro mě bylo hlavním 

důvodem, proč jsem si pro komparaci vybral právě tyto dvě země. U Kanady je 

navíc práce teritoriálně omezena tím, ţe se nezabývá detailně problematikou 

Québecu, neboť jeho přístup k multikulturalismu je v kanadském kontextu 

poměrně atypický. Problematika Québecu bude zmíněna pouze do té míry, do 

jaké přímo přispívá k dosaţení výzkumného cíle práce.  

 Samotný text práce je rozdělen do třech hlavních kapitol. První kapitola se 

zabývá obecným významem slova multikulturalismus jakoţto popisu 

demografického faktu, politické ideologie a integračních politik vůči menšinám. 

 Druhá kapitola se zabývá Kanadou a je rozdělena do šesti podkapitol. 

V první části jsou popsány důvody vzniku kanadského multikulturalismu a 

v druhé části jsou nastíněny integrační politiky 70. a 80. let. Samostatná 

podkapitola je, na rozdíl od Británie, věnována období 90. let, které je pro 

pochopení přístupu současné kanadské pravice k multikulturalismu naprosto 

stěţejní. Čtvrtá podkapitola je věnovaná změně postoje kanadské pravice vůči 

mulikulturalismu po přelomu století, včetně změny rétoriky. Pátá část se věnuje 

reálným změnám politik, které přinesla Harperova vláda, především těm, které 

byly s politikou multikulturalismu v rozporu. Poslední podkapitola se věnuje 

reálným výsledkům kanadské integrační politiky. 

 Třetí kapitola se zabývá Velkou Británií a je rozdělena do čtyř podkapitol. 

V první části jsou opět stručně popsány důvody vzniku britského 

multikulturalismu a v druhé části jsou nastíněny multikulturní politiky 60. – 90. 

let. Třetí podkapitola je věnovaná změně rétoriky Labouristické strany vůči 

politice multikulturalismu po nepokojích v roce 2001 a nástupu tzv. politiky 
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komunitní koheze. Čtvrtá část se zabývá rétorikou britské Konzervativní strany 

vůči multikulturalismu a případnými změnami integračních politik. 

 Z metodologického hlediska bych práci označil částečně jako diskursivní 

analýzu. Práce totiţ zkoumá to, jakým způsobem se politikové z rozdílného 

prostředí vyjadřují ke stejné problematice a jaké skutečnosti je motivují k tomu, 

aby se k ní vyjadřovali právě takovým způsobem. Zároveň by se však práce dala 

označit také jako komparace vývoje konkrétního druhu politik. V práci jsem 

vyuţíval kvalitativní výzkumné metody. Šlo především o komparaci a hledání 

implikací mezi všeobecným kontextem a konkrétními jevy. 

 

Rozbor literatury 

 

Práce je specifická tím, ţe je její hlavní důraz kladen na období po přelomu 

století. Tištěná literatura zabývající se analýzou integračních politik takto 

aktuálního období pro mě nebyla bohuţel dostupná. Práce proto stojí primárně na 

internetových zdrojích. Jedná se především o odborné články z periodik, 

novinové články, ale i oficiální vládní dokumenty a projevy politiků. 

 Problematikou integrace imigrantů se v současnosti zabývá velké 

mnoţství akademiků, coţ je ovlivněno vyhrocenou debatou na toto téma ve 

společnosti. Během tvorby práce jsem se neustále setkával s články, které 

hodnotily, jestli multikulturalismus selhal, či nikoliv. Cílem práce však není  

snaha zjistit, jestli je multikulturalismus selháním, či úspěchem. Přesto pro mě 

tyto články byly velmi důleţité. Vedly totiţ k poznání, ţe se i na akademickém 

poli vede mezi příznivci a odpůrci multikulturalismu vyostřený spor, který má za 

následek to, ţe obě strany často v diskuzích pomíjí důleţitá fakta. Zajímavým 

zjištěním bylo také, ţe si pod pojmem multikulturalismus představují obě strany 

něco jiného.  Ke všem zdrojům jsem se proto snaţil stavět kriticky a pokud 

moţno vyrovnaně. 
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 V rámci definování samotného pojmu multikulturalismus pro mě byly 

stěţejní knihy Pavla Barši Politická teorie multikulturalismu 
1
a Přistěhovalectví 

a liberální stát: imigrační a integrační politiky v USA, západní Evropě a Česku.
2
 

Tyto publikace velmi přehledně nastínily rozdíly mezi imigračními a 

integračními politikami jednotlivých zemí a ukázaly, jakou roli v rozdílných 

přístupech hraje odlišná kultura a sdílená identita jejich obyvatel. Barša v textech 

navíc upozorňuje na problémy, které můţe vytvářet jednak přílišný důraz na 

asimilaci, ale také na kulturní pluralismus. Knihy tak působí do určité míry 

hodnotově neutrálně. 

 Měnící se rétoriku politiků jsem se pokoušel vykreslit především skrze 

oficiální projevy politiků, coţ se mi dařilo především u kapitoly o Velké Británii 

(“Rivers of Blood“ speech
3
 , “Chicken tikka masala“ speech

4
, Speech about the 

Counservative vision for Community Cohesion
5
, Bringing down the barriers to 

cohesion
6
,...). V případě Kanady jsem se často omezoval pouze na jednotlivá 

prohlášení politiků, neboť jsem měl problém najít větší mnoţství projevů 

pronesených na toto téma. 

 V kapitole o Kanadě pro mě byly neopomenutelné texty kanadského 

politického filozofa Willa Kymlicky (Canadian multiculturalism: global 

anxieties and local debates 
7
 a The current state of multiculturalism in Canada 

and research themes on Canadian multiculturalism 2008 – 10 
8
) a americké 

socioloţky Irene Bloemraad (The Debate Over Multiculturalism: Philosophy, 

                                                 
1
 Pavel Barša, Politická teorie multikulturalismu (Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 

1999). 
2
 Andrea Baršová, Pavel Barša, Přistěhovalectví a liberální stát: imigrační a integrační politiky v USA, 

západní Evropě a Česku (Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2005). 
3
 Powell, Enoch, ―Rivers of Blood― speech , Conservative association meeting in Birmingham (April 

20th, 1968), http://www.telegraph.co.uk/comment/3643823/Enoch-Powells-Rivers-of-Blood-speech.html 

(accessed March 5th, 2015). 
4
 Cook, Robin, ―Chicken tikka masala― speech , Social Market Foundation in London (19. 4. 2001), 

http://www.theguardian.com/world/2001/apr/19/race.britishidentity (zpřístupněno 3. 4. 2015). 
5
 Warsi, Sayeeda, "Speech about the Counservative vision for Community Cohesion" (2. 10. 2007) 

http://conservative-speeches.sayit.mysociety.org/speech/599781 (zpřístupněno 15. 4. 2015). 
6
 Cameron, David, "Bringing down the barriers to cohesion" , Birmingham (29. 1. 2007) 

http://conservative-speeches.sayit.mysociety.org/speech/599905 (zpřístupněno 15. 4. 2015). 
7
 Keith Banting, and Will Kymlicka , "Canadian multiculturalism: global anxieties and local debates," 

British Journal of Canadian Studies 23, No.1,: 49,  

http://post.queensu.ca/~bantingk/Canadian_Multiculturalism.pdf/ (zpřístupněno 18.11. 2014). 
8
 Will Kymlicka, , The current state of multiculturalism in Canada and research themes on Canadian 

multiculturalism 2008 - 10 (Ministry of Public Works and Government Services Canada, 2010), 

http://www.cic.gc.ca/english/pdf/pub/multi-state.pdf  (zpřístupněno 5.11. 2014). 

http://www.telegraph.co.uk/comment/3643823/Enoch-Powells-Rivers-of-Blood-speech.html
http://www.theguardian.com/world/2001/apr/19/race.britishidentity
http://conservative-speeches.sayit.mysociety.org/speech/599781
http://conservative-speeches.sayit.mysociety.org/speech/599905
http://post.queensu.ca/
http://post.queensu.ca/
http://post.queensu.ca/
http://www.cic.gc.ca/english/pdf/pub/multi-state.pdf
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Politics, and Policy 
9
 a Understanding "Canadian Exceptionalism" in 

immigration and pluralism policy 
10

). Oba autoři jsou silní obhájci kanadského 

pojetí multikulturalismu, Kymlicka je dokonce jeho předním teoretikem. Jejich 

texty pro mě byly stěţejní pro pochopení jedinečnosti kanadského modelu. 

Články také poukazovaly na výsledky kanadské integrační politiky, které byly 

podloţeny sociologickými výzkumy. 

 V kapitole o Británii byl pro mě naprosto zásadní text britského 

lidskoprávního aktivisty Tufyala Choudhuryho (Evolving models of 

multiculturalism in the United Kingdom
11

), který byl víceméně hodnotově 

neutrální a přehlednou chronologií britských integračních politik. Hlavním 

přínosem článku pro mě bylo objevení zásadních rozdílů mezi kanadským a 

britským modelem. Z kritických textů na stranu multikulturalismu pro mě byl 

důleţitý text polské socioloţky Joanny Fominy (The Failure of British 

multiculturalism: Lessons for Europe
12

). Důleţitým zjištěním pro mě bylo, ţe 

autorka dává do kontrastu multikulturalismus a integraci, kterou v textu 

prosazuje. Je proto zřejmé, ţe pod pojmem multikulturalismus si různí autoři 

představují různé druhy politik. Z textů, které byly obhajobou politiky 

multikulturalismu a ke kterým jsem přistupoval velmi kriticky uvedu např. text 

britského soiologa Michaela Keitha (New Labour’s White Heart: Politics, 

Multiculturalism and the Return of Assimilation
13

), který vnímá snahy o integraci 

imigrantů pouze jako návrat k asimilaci. Ten je podle něj ovlivněn rasismem 

většinové společnosti. 

                                                 
9
 Irene Bloemraad "The Debate Over Multiculturalism: Philosophy, Politics, and Policy", Migration 

policy institute (22. 9. 2011), http://www.migrationpolicy.org/article/debate-over-multiculturalism-

philosophy-politics-and-policy (zpřístupněno 12. 12. 2014). 
10

 Irene Bloemraad, "Understanding "Canadian Exceptionalism" in immigration and pluralism policy" 

(Migration policy institute, 2012), http://migrationpolicy.org/research/TCM-canadian-exceptionalism 

(zpřístupněno 12.12. 2014). 
11

 Tufyal Choudhury, ―Evolving models of multiculturalism in the United Kingdom― in Interculturalism: 

Europe and its Muslims in Search of Sound Societal Models (Brusel: Centre for European Policy Studies, 

2011), http://www.isn.ethz.ch/Digital-Library/Publications/Detail/?ots591=0c54e3b3-1e9c-be1e-2c24-

a6a8c7060233&lng=en&id=130580 (zpřístupněno 17. 12. 2014). 
12

 Joanna Fomina, ―The Failure of British multiculturalism: Lessons for Europe―, Polish sociological 

Review No. 156 (Polish Sociological Association, 2006), 

http://www.jstor.org/discover/10.2307/41274986?sid=21105727858393&uid=2&uid=70&uid=4&uid=21

29 (zpřístupněno 30.12. 2014). 
13

Back Les; Michael Keith; Azra Khan "New Labour’s White Heart: Politics, Multiculturalism and the 

Return of Assimilation.", Political Quarterly, Vol. 73, Issue 4 (říjen - prosinec 2002), 

http://web.a.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ (zpřístupněno 2.4. 2015). 

http://www.migrationpolicy.org/article/debate-over-multiculturalism-philosophy-politics-and-policy
http://www.migrationpolicy.org/article/debate-over-multiculturalism-philosophy-politics-and-policy
http://migrationpolicy.org/research/TCM-canadian-exceptionalism
http://www.isn.ethz.ch/Digital-Library/Publications/Detail/?ots591=0c54e3b3-1e9c-be1e-2c24-a6a8c7060233&lng=en&id=130580
http://www.isn.ethz.ch/Digital-Library/Publications/Detail/?ots591=0c54e3b3-1e9c-be1e-2c24-a6a8c7060233&lng=en&id=130580
http://www.jstor.org/discover/10.2307/41274986?sid=21105727858393&uid=2&uid=70&uid=4&uid=2129
http://www.jstor.org/discover/10.2307/41274986?sid=21105727858393&uid=2&uid=70&uid=4&uid=2129
http://web.a.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/
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 Cílem mojí práce není soudit, jestli multikulturalismus selhal, či nikoliv. 

Práce si klade za cíl zjistit jaký význam má slovo multikulturalismus v Británii a 

v Kanadě a jakou roli hraje v rétorice politiků. Proto se pokusím k dané 

problematice přistupovat neutrálně 
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1. MULTIKULTURALISMUS JAKO POJEM 
 

Multikulturalismus se stal velmi obecným a těţko definovatelným pojmem, který 

můţe mít hned několik významů. Multikulturalismus lze v nejširším pojetí 

označit za demografický fakt, dále se tak můţe nazývat politická ideologie a 

v neposlední řadě můţe jít také o typ integrační politiky.
14

  

Multikulturalismus v nejširším pojetí lze chápat čistě jen jako popis toho, 

ţe na určitém území ţije početné mnoţství menšin. Ty se oproti většinové 

společnosti mohou lišit etnickým sloţením, kulturními hodnotami, náboţenstvím 

a podobně. Země, nebo třeba jen města, která tuto charakteristiku splňují, tak lze 

označovat za multikulturní. Příkladem multikulturních zemí jsou především tzv. 

„země přistěhovalců―, jako je např. Austrálie, Kanada, nebo USA, které jsou 

takto označovány proto, ţe se jejich populace jiţ od počátku rozrůstala skrze 

imigrační vlny z různých koutů světa.
15

 I dnes v nich ţije velké procento lidí, 

kteří se v dané zemi nenarodili (Austrálie 27 %, Kanada 20 %, a USA 14 %).
16

 

Jako multikulturní lze však z tohoto úhlu pohledu označit také i státy, které se za 

„země přistěhovalců― nepovaţují. Jde především o ty země, které si vytvořily 

sdílenou národní identitu a kulturu ještě před tím, neţ čelily velkým imigračním 

vlnám, které přetvořily jejich původní demografické sloţení. Jedná se hlavně o 

země západní Evropy, jako je Velká Británie, Francie, nebo Německo.  

V o něco uţším pojetí lze multikulturalismus chápat jako politickou 

ideologii, která se vyvíjela v západních společnostech v reakci na události 2. 

světové války Po ní vzrostl odpor části veřejnosti k nacionalismu, který měl ve 

své vyhrocené podobě za následek nejhorší válku v historii lidstva. Během ní 

byly systematicky vyvraţďovány některá etnika, která byla majoritní společností 

označovaná za méněcenná. Po těchto událostech se v západních společnostech 

                                                 
14

 Irene Bloemraad, "The Debate Over Multiculturalism: Philosophy, Politics, and Policy", Migration 

policy institute (22. 9. 2011), http://www.migrationpolicy.org/article/debate-over-multiculturalism-

philosophy-politics-and-policy (zpřístupněno 12. 12. 2014). 
15

 Andrea Baršová, Pavel Barša, Přistěhovalectví a liberální stát: imigrační a integrační politiky v USA, 

západní Evropě a Česku (Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2005): 30 - 35. 
16

 Immigrant and Emigrant Populations by Country, Migration Policy Institute (nedatováno), 

http://migrationpolicy.org/programs/data-hub/charts/immigrant-and-emigrant-populations-country 

(zpřístupněno 12. 4. 2015). 

http://www.migrationpolicy.org/article/debate-over-multiculturalism-philosophy-politics-and-policy
http://www.migrationpolicy.org/article/debate-over-multiculturalism-philosophy-politics-and-policy
http://migrationpolicy.org/programs/data-hub/charts/immigrant-and-emigrant-populations-country
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rozpoutala debata o tom, jakým způsobem by měla většinová společnost 

k menšinám přistupovat.
17

 Do té doby totiţ fungovala ve většině zemí vůči 

menšinám politika asimilacionismu, která na menšiny vytvářela nátlak na 

splynutí s většinovou společností. Menšiny, které např. kvůli viditelně odlišnému 

etnickému původu splynout s většinovou společností jednoduše nemohly, čelily 

často diskriminaci a segregaci. 
18

 

Odpovědí na tento problém se měla stát myšlenka multikulturalismu, která 

proti nacionalismu a asiminacionismu vystupovala. Zastánci multikulturalismu 

kritizovali nacionalismus z toho, ţe kvůli vyzdvihování národní kultury a identity 

vytváří mezi majoritní a minoritní společností hierarchické vztahy, ve kterých 

jsou členové menšin znevýhodňováni.
19

 Multikulturalismus lze rozdělit podle 

toho, jakým způsobem chtěl nerovné vztahy ve společnosti narovnat, na 

komunitaristický a liberální.  

Komunitaristický multikulturalismus, jehoţ nejznámějším zastáncem je 

kanadský politický filozof Charles Taylor, kladl důraz na to, aby stát garantoval 

skupinová práva jednotlivým komunitám. Jednotlivé komunity by měly mít mezi 

sebou rovnocenné postavení. Stát by se tak měl stát společenstvím rovnocenných 

komunit, které fungují vedle sebe a skrze které jejich členové dosahují 

vyrovnaného postavení.
20

 Oproti tomu liberální multikulturalismus, jehoţ 

hlavním průkopníkem je kanadský politický filozof Will Kymliczka, klade 

primární důraz na rovnost jednotlivců v rámci občanského národa. Uznávání 

skupinových práv menšin bere pouze jako prostředek k tomu, aby majoritní 

společnost vytvořila rovné podmínky pro jednotlivce ze všech skupin. Cílem 

liberálně multikulturalistické vize je však společnost, kde národní identita a 

kultura není určována majoritní společností, která by ji vštěpovala menšinám, ale 

kde se na vytváření společných hodnot a kultury podílí obě skupiny současně. 

Zároveň je však zaručena kulturní autonomie jednotlivcům, kteří se s touto 

většinovou skupinou neztotoţňují.
21

  

                                                 
17

 Baršová, Barša, Přistěhovalectví a liberální stát: 38 - 39. 
18

 Ibid. 
19

 Bloemraad, "The Debate Over Multiculturalism―. 
20

 Baršová, Barša, Přistěhovalectví a liberální stát: 44 - 45. 
21

 Ibid. 
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Multikulturalismus lze chápat také třetím způsobem – jako formu 

integrační politiky vůči etnickým menšinám a přistěhovalcům, která vzešla 

z výše uvedené ideologie. Multikulturní politiky v jednotlivých zemích se liší a 

budou detailněji charakterizovány na konkrétních případech Velké Británie a 

Kanady. Jejich společným rysem jsou však důsledná antidiskriminační opatření, 

aktivní snaha o zlepšení postavení menšin, důraz na rozvoj jejich kultur a 

prosazování jejich skupinových práv.
22

  

Politika mutlikulturalismu je někdy označovaná jako britský typ integrační 

politiky. Mezi další dva typy se řadí politika asimilace (francouzský typ), který 

chápe národ jako nedělitelnou sloţku společnosti, odmítá kulturní pluralitu a od 

menšin předpokládá splynutí s většinovou společností. Třetím typem integrační 

politiky je politika segregace (německý typ), který bere odlišnost etnicity a kultur 

menšin jako nepřekročitelnou. Nevytváří proto na menšiny nátlak, aby splynuly 

s většinovou společností. Zároveň se však nepodílí na rozvoji jejich kultur a 

neudílí jim skupinová práva.
23

 

Od 90. let se však mezi těmito třemi typy politik začínají stírat rozdíly a je 

kladen důraz na integraci menšin – jejich úspěšné začlenění do společnosti . 

Proto se v posledních letech prosadil model, který je někde a půli cesty mezi 

multikulturalismem a asimilacionismem. Je kladen důrazný apel na to, aby 

imigranti přijali demokraticko – liberální principy a sladili je se svou kulturní 

identitou, které je jinak dána volnost Asimilace se jinak obecně vymáhá jen 

v těch oblastech, které brání slušné koexistenci s majoritní společností.
24

 

                                                 
22

 Bloemraad, "The Debate Over Multiculturalism―. 
23

 Pavel Barša, Politická teorie multikulturalismu (Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 

1999): 9 - 12 

 
24

 Baršová, Barša, Přistěhovalectví a liberální stát: 44 - 45. 
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2. KANADA 

 

2.1. Důvody vzniku multikulturalismu 

 

Multikulturalismus má v Kanadě nejdelší tradici a je důleţitou součástí identity 

velké části obyvatel. Politika multikulturalismu v Kanadě vznikala uţ na konci 

60. let minulého století a stala se modelem pro další země, jako je Velká Británie, 

Austrálie, nebo Nizozemsko. Od těchto zemí se nicméně liší tím, ţe i 

v současnosti multikulturalismus podporuje jak tamní politické vedení, tak velká 

část jejich obyvatel, coţ v celosvětovém kontextu působí poměrně atypicky. 

 Pro Kanadu je a vţdy byla velmi důleţitá imigrace. Jiţ za vlády prvního 

premiéra Johna Macdonalda (1867 – 1873) byla označována jako jeden z pilířů 

tzv. Národní politiky, která měla vybudovat kanadský národ. Historicky 

největšího počtu imigrantů (aţ 400 000 ročně) přijímala Kanada během období 

vlády W. Lauriera (1896 – 1910), které bylo charakteristické velmi silným 

růstem ekonomiky, budováním infrastruktury a je vnímáno velmi pozitivně.
25

 

 Tato politika otevřených dveří byla multikulturalismu velmi vzdálená. 

Imigrační politika byla totiţ otevřena pouze pro některé. Privilegovaní byli 

občané zemí západní, střední a postupně i východní Evropy. Obyvatelé jiţní 

Evropy a Ţidé podléhali daleko větším restrikcím.
26

 Nejhůře na tom však byli 

Číňané, kteří byli do Kanady dováţeni ve velkém na fyzicky nejnáročnější práce 

a museli čelit segregaci, omezením a rasovým předsudkům. Ty pak dokonce 

vyústily v rasové nepokoje (1907 Vancouver), speciální daň z hlavy (1885 Head 

tax) a úplný zákaz imigrace (1922 Chinese exclusion Act). 
27

 

 Po 2. světové válce však postupně docházelo k revizi těchto politik. 

Kanada se díky sílící ekonomice a velkému nasazení v 2. světové válce dostala 

do pozice světové mocnosti středního rozsahu, která ve světě aktivně propaguje 

                                                 
25

 Iveta Musilová, "Proměny přistěhovaleckých politik ve Spojeném království, Kanadě a Austrálii od 90. 

let do současnosti" (Diplomová práce, Karlova univerzita, 2013): 46. 
26

 Lenka Rovná, Dějiny Kanady (Praha: Nakladatelství lidové noviny, 2012): 144. 
27

 Ibid. 
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lidská práva a mezinárodní spolupráci. Postupně se tedy oprošťovala od politik, 

které by narušovaly její poválečný obraz. 

 Pro udrţení velmi silného růstu kanadské ekonomiky byl navíc velkou 

hrozbou nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Kanaďané s vysokou 

kvalifikací se často stěhovali do USA, kam migrovala i velká část kvalifikované 

pracovní síly z celého světa. Vytvoření multikulturní image se pro Kanadu stalo 

oproti USA komparativní výhodou, díky které mohla nalákat část 

kvalifikovaných imigrantů, pro které by byly jinak lákavější ekonomicky silnější 

Spojené státy.
28

 

 Asi nejdůleţitějším důvodem pro vytvoření multikulturalismu byly však 

spory s Québecem. Frankofonní Kanaďané se v 60. letech domáhali toho, aby 

získali status nezávislého národa v rámci kanadského společenství, dokonce sílily 

hlasy separatistů. Vytvoření multikulturalismu, který garantoval skupinová práva 

jednak Québečanům, ale i původním obyvatelům a nově příchozím etnickým 

menšinám, se tak stal určitým kompromisem.
29

 Ten však Québečané přijímali 

poměrně rozpačitě. Někteří ho chápali dokonce jako lstivý manévr kanadské 

vlády, který stavěl skupinová práva Quebečanů na úroveň např. ukrajinské, nebo 

čínské menšiny. Ostrou kritiku garance skupinových práv a podporu kultury 

těchto menšin si nicméně Québec dovolit nemohl, protoţe tím by zpochybňoval i 

své vlastní nároky.
30

 

 Zrod multikulturalismu souvisí také s poválečnou potřebou vytvoření nové 

kanadské identity, nezávislé na té britské. Ta se formovala z části vymezováním 

se vůči USA, kde v té době stále ještě fungovalo mnoho segregačních politik.
31

 

Multikulturalismus se tak vedle peacekeepingu a zdravotního systému stal 

jedním ze základních kamenů kanadské identity. 

 

 

                                                 
28

 Musilová, "Proměny přistěhovaleckých politik,― 47. 
29

 Ibid. 
30

 Barša, Politická teorie multikulturalismu: 46. 
31

 Irene Bloemraad, "Understanding "Canadian Exceptionalism" in immigration and pluralism policy" 

(Migration policy institute, 2012): 15, http://migrationpolicy.org/research/TCM-canadian-exceptionalism 

(zpřístupněno 12.12. 2014). 
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2.2. Formování multikulturalismu a politiky 70. a 80. let 

 

Vznik multikulturalismu v Kanadě se dá rozdělit do dvou fází. Tou první bylo 

nastavení rovných vstupních podmínek pro imigranty, ve kterých nehrála roli 

země původu, ani etnicita. Druhá fáze multikulturalismu můţe být označena jako 

integrační politika podporující různorodost kultur příchozích etnik na území, 

která zároveň působila jako prevence vůči jejich segregaci.
32

 

 V roce 1967 vznikl bodový systém pro ekonomické imigranty, který 

v pozměněné podobě funguje aţ dodnes. Úspěšní ţadatelé o pobytové oprávnění 

v něm museli splňovat 2 podmínky. Jednak musela jejich profese spadat do 

seznamu povolání, která se nedařila obsazovat místními, a za druhé museli získat 

dostatečný počet bodů v bodovém systému. Body ţadatele získávali za znalost 

jazyka, vzdělání, nebo věk. Díky tomuto systému došlo k dramatické změně 

etnického původu imigrantů i celkového demografického sloţení Kanady.
33

  

 Vedle ekonomické imigrace bylo dalším hlavním proudem imigrační 

politiky slučování rodin. Právo imigrantů přivést si do Kanady partnera a děti 

bylo totiţ chápáno jako ústřední kámen jejich úspěšné integrace.
34

 Posledním 

hlavním imigračním proudem byli azylanté, ke kterým byla Kanada po 2. světové 

válce velmi otevřená.
35

 Důleţitým bodem nové kanadské imigrační politiky bylo 

to, ţe všichni nově příchozí měli po určité době moţnost nabytí kanadského 

občanství. 

 Druhá fáze vzniku multikulturalismu úzce souvisí s québeckou Tichou 

revolucí. V roce 1963 byla vytvořena Královská komise pro bikulturalismus a 

bilinguinismus, která zkoumala, do jaké míry bylo moţno vyhovět poţadavkům 

Québečanů na spravedlivější zastoupení ve společnosti. Na základě doporučení 

                                                 
32

 Keith Banting and Will Kymlicka, "Canadian multiculturalism: global anxieties and local debates," 

British Journal of Canadian Studies 23, No.1,: 49,  

http://post.queensu.ca/~bantingk/Canadian_Multiculturalism.pdf/ (zpřístupněno 18.11. 2014). 
33

 Debra Black, ―Canada’s immigration history one of discrimination and exclusion,― thestar.com 

(February 15, 2013):  

http://www.thestar.com/news/immigration/2013/02/15/canadas_immigration_history_one_of_discriminat

ion_and_exclusion.html  (zpřístupněno 2.2. 2015). 
34

 Musilová, "Proměny přistěhovaleckých politik,― 49. 
35

 "Canada: A history of refuge," The official website of the Government of Canada (June 18, 2012): 

http://www.cic.gc.ca/english/games/teachers-corner/refugee/refuge.asp  (zpřístupněno 21.2.2015). 

http://post.queensu.ca/
http://post.queensu.ca/
http://post.queensu.ca/
http://www.thestar.com/news/immigration/2013/02/15/canadas_immigration_history_one_of_discrimination_and_exclusion.html
http://www.thestar.com/news/immigration/2013/02/15/canadas_immigration_history_one_of_discrimination_and_exclusion.html
http://www.cic.gc.ca/english/games/teachers-corner/refugee/refuge.asp
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Komise se Kanada stala oficiálně bilinguinní zemí a kanadská vláda začala 

alokovat fondy na rozvoj jednak francouzské kultury, ale také kultury původních 

obyvatel.
36

 

 Právo na spravedlivější zastoupení ve společnosti nicméně nebylo 

rozšířeno na nově příchozí menšiny. Tento fakt kritizoval senátor za stranu 

Progresivních konzervativců Paul Yuzik, který byl sám ukrajinského původu. 

Prohlašoval, ţe Kanada není pouze bikulturní zemí, ale zemí multikulturní a 

lobboval za to, aby vláda menšinové kultury nepřehlíţela. Argumentoval tím, ţe 

Kanada nemá vytvořenou sdílenou kulturu a je etnicky velmi různorodá. Tvrdil, 

ţe by se se všemi kulturami mělo jednat na stejné úrovni a vláda by měla 

diverzitu kultur aktivně podporovat. To mělo vést jednak ke kulturnímu 

obohacení většinové společnosti, ale také většímu pocitu sounáleţitosti u 

menšin.
37

 

  Tehdejší liberální premiér Pierre Elliot Trudeau na základě těchto 

doporučení pronesl roku 1971 projev, ve kterém prohlásil politiku 

multikulturalismu za oficiální vládní politiku. Konkrétně ji popsal ve 4 bodech – 

1) odstranění bariér k úspěchu v kanadské společnosti 2) podpora mezikulturní 

výměny 3) podpora kulturních skupin rozvíjejících kulturní identity menšin a 4) 

podpora jazykové vybavenosti menšin.
38

 Odstranění bariér k úspěchu lze chápat 

jako antidiskriminační opatření a programy afirmativní akce. Podpory 

mezikulturní výměny mělo být dosaţeno alokaci fondů na festivaly, přehlídky 

umění a tanců určených nejen pro menšiny, ale pro širokou veřejnost. Podporu 

kulturních skupin rozvíjejících identitu menšin Trudeau obhajoval tím, ţe 

loajalita ke své původní kultuře podle něj nevylučuje loajalitu ke Kanadě a 

působí jako prevence vůči pocitům vykořenění. Podpora jazykové vybavenosti 

menšin byla hlavním předpokladem jejich úspěšné integrace. Trudeau v projevu 

                                                 
36

 Barša, Politická teorie multikulturalismu: 46. 
37

 Michael Dewing, ―Canadian multiculturalism,― No. 2009-20-e (Ottawa: Library of Parliament, 2009), 

http://www.parl.gc.ca/Content/LOP/ResearchPublications/2009-20-e.htm  (zpřístupněno 11. 1. 2015): 3. 
38

 Pierre Elliot Trudeau, Speech on Multiculturalism (Government Response to Volume 4 of the report of 

the Royal Commission on Bilingualism and Biculturalism, Commissioners André Laurendeau and 

Davidson Dunton), House of Commons (October 8th, 1971), 

http://www.canadahistory.com/sections/documents/Primeministers/trudeau/docs-onmulticulturalism.htm   

(zpřístupnáno 5.11. 2014). 

http://www.parl.gc.ca/Content/LOP/ResearchPublications/2009-20-e.htm
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zdůraznil, ţe podporuje liberální hodnoty a svobodu volby jednotlivců a je proti 

tomu, aby se jednotlivé menšiny uzavíraly do sebe.
39

 

 Multikulturalismus jako integrační politika fungoval prakticky na dvou 

úrovních. Tou první zastupoval úřad Ředitelství multikulturalismu 

(Multiculturalism directorate) v rámci Ministerstva občanství (Department of 

Citizenship), který alokoval státní fondy na podporu kulturních festivalů, 

antidiskriminačních programů, apod.. Druhá úroveň představovala reformu všech 

úřadů, ale i škol, nebo soukromých podniků, aby bylo zamezeno strukturálním 

bariérám bránícím úspěšné participaci menšin na společnosti.
40

 V praxi si to lze 

představit např. jako zpruţnění pravidel oblékání v institucích, antirasistická 

školení ve firmách, začlenění multukulturalismu do učebních osnov, nebo 

garance zastoupení menšin v zastupitelských úřadech, médiích a podobně.
41

 

V 70. letech převládala podpora kulturních programů, zatímco v letech 80. se 

kladl větší důraz na antidiskriminační opatření a institucionální změny.
42

 

Multikulturalismus byl následně ukotven i v článku 27 ústavy z roku 

1982, ve kterém je obsaţeno, ţe se kanadská Listina základních práv a svobod 

má interpretovat v rámci kanadského multikulturního dědictví.
43

 V praxi to 

znamená třeba to, ţe by multikulturalismus měly v Kanadě reflektovat soudy na 

všech úrovních, nebo ţe se např. svoboda projevu nevztahuje na projevy 

nenávisti vůči menšinám. 
44

 

 

2.3. 90. léta – Krize kanadského multikulturalismu? 

 

Devadesátá léta minulého století byla charakterizována debatou mezi těmi, kteří 

nově ukotvený přístup k imigrantům obhajovali (kvůli morálnímu opodstatnění, 

kulturnímu přínosu,..) a zavrhovali (kvůli strachu ze zvýšené kriminality, 

                                                 
39

 Barša, Politická teorie multikulturalismu: 47. 
40

 Banting and Kymlicka, "Canadian multiculturalism: global anxieties―: 50 – 52. 
41

 Barša, Politická teorie multikulturalismu: 54. 
42

. Banting and Kymlicka, "Canadian multiculturalism: global anxieties―: 50 – 52. 
43

 Constitution Act 1982, Justice Law website, http://laws.justice.gc.ca/  (accessed November 8th, 2014). 
44

 Dewing, ―Canadian multiculturalism,―: 4. 

 

http://laws.justice.gc.ca/eng/Const/Const_index.html
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zneuţívání sociálních dávek, ale i měnícímu se etnickému sloţení Kanady).
45

 

Kritické hlasy na stranu multikulturalismu se v Kanadě ozývaly jiţ v průběhu 80. 

let, nicméně v rámci tehdejších třech hlavních poltických stran (Progresivně 

konzervativní strana, Liberální strana a Nová demokratická strana) panoval na 

počátku dekády kladný konsensus.
46

 

Pravicová Mulroneyho vláda (1984 – 1993) do určité míry kladný přístup 

k  imigrantům dokonce prohlubovala. Prohlašovala, ţe Kanada ročně přijme 

250 000 imigrantů bez ohledu na aktuální stav ekonomiky a v roce 1988 přijala 

Zákon o multikulturalismu (Multicultural Act), díky kterému se zavázala vydávat 

kaţdoročně zprávy o stavu multikulturalismu v zemi.
47

 Zároveň však roku 1992 

přijetím dodatku „Bill C 86 - An Amendment to the Immigration Act― nastavila 

těţší pravidla pro ţadatele o azyl. Ti se jiţ v 80. letech dostávali pod palbu 

kritiky za to, ţe měli tuto cestu k imigraci ve velkém zneuţívat.
48

 

V 90. letech se však kritika multikulturalismu rozhořela naplno jak 

v politice, tak v akademické sféře. Z akademické sféry lze jmenovat Richarda 

Gwyna, který ve své knize Nacionalismus bez zdí  kritizuje, ţe se během 

posledních let měnila kulturní image Kanady natolik, ţe se Kanaďané cítí ve své 

zemi jako cizinci.
49

 K dalším kritikům se řadí Neil Bissondath, který je atypický 

tím, ţe multikulturalismus kritizuje z osobní zkušenosti pozice imigranta. Ve své 

knize Kult multikulturalismu v Kanadě tvrdí, ţe kanadská vláda příliš podporuje 

vazby imigrantů na původní zemi, čímţ zároveň ţiví stereotypizaci a vytváření 

bariér mezi imigranty a majoritní společností. 
50

 

Reálně největší hrozbou pro politiku multikulturalismu v Kanadě se však 

stala tehdy nově vzniklá neoliberální Reformní strana (vznik 1987), která byla 

stranou protestní vůči dosavadnímu proudu kanadské politiky. Její voličskou 

                                                 
45

 Musilová, "Proměny přistěhovaleckých politik―: 52. 
46

 Abu – Laban Yasmeen, ―Welcome/Stay out. the Contradiction of Canadian Integration and 

Immigration Policies at the Millennium,― in Canadian Ethnic Studies Journal , Vol. 30, No. 3 , (1998): 5, 

http://web.a.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz (zpřístupněno 10.1. 2005). 
47

 Dewing, ―Canadian multiculturalism―: 5. 
48

 Yasmeen, ―Welcome/Stay out―: 5. 
49

 Dewing, ―Canadian multiculturalism―: 7. 
50

 Jeffrey G. Reitz, Getting past ―Yes― or ―No― Our debate on Multiculturalism needs more nuance, 

Literary review of Canada, http://reviewcanada.ca/magazine/2010/07/getting-past-yes-or-no/   

(zpřístupněno 13. 1. 2015). 

http://web.a.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/
http://reviewcanada.ca/magazine/2010/07/getting-past-yes-or-no/
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základnu tvořili převáţně obyvatelé západních provincií, kteří viděli křivdu v 

údajném dotování chudších východních provincií, především Québecu.  Strana se 

proto stavěla proti tomu, aby byla přiznávána jakákoliv kolektivní práva jednak 

Québečanům, ale také původním obyvatelům a nově příchozím etnickým 

menšinám.
51

 Strana navíc navrhovala sníţit imigrační kvóty alespoň o polovinu. 

To mělo tehdy částečně oporu i ve veřejném mínění – v  roce 1993 si totiţ 

restiktivnější imigrační politiku přálo 63 % obyvatel.
52

 

Reformní strana byla nepochybně stranou protiimigrantskou, nicméně 

nebyla zdaleka tak radikální, jako např. Strana jednoho národa v Austrálii, která 

z kritiky multikulturalismu taky těţila.
53

 Rasistickou nálepku si Reormní strana 

přesto vyslouţila kvůli rétorice některých svých členů. Doug Colins, jeden 

z kandidátů strany za Britskou Kolumbii,  např. aktivně prosazoval návrat 

Kanady ke kvótám zamezujícím příchodu „barevných― imigrantů―.
54

 Oficiální 

postoj strany byl ovšem mnohem umírněnější. Strana prosazovala pouze to, aby 

byl poměr mezi imigranty z Evropy a třetích zemí vyváţený, aby se etnické 

sloţení Kanady neměnilo jiţ tak radikálně.
55

 Zároveň však také ostře vystupovala 

proti tehdejší politice multikulturalismu. V roce 1995 pronesl jeden z poslandů za 

Reformní stranu John Brown na půdě parlamentu projev, ve kterém označil 

multikulturalismus za „podfuk Trudeaua―, který měl podle něj za důsledek erozi 

federalismu a kanadské jednoty.
56

 

Reformní strana zaznamenala ve volbách roku 1993 úspěch, kdy získala 

19 % hlasů a předběhla do té doby hlavní pravicovou stranu Progresivních 

konzervativců. Vládu sice sestavovala Liberální strana, nicméně Reformní strana 

                                                 
51

 Inder Marwah and Stephen White, ―Immigration, citizenship and Canada‘s new Conservative party― 

(Toronto: University of Toronto Press, 2013): 103, 

https://triadafilopoulos.files.wordpress.com/2013/12/farneyrayside-4209-1pass-006.pdf  (zpřístupněno 12. 

12. 2014). 
52

 Banting and Kymlicka, "Canadian multiculturalism: global anxieties―: 59. 
53

 Barša, Politická teorie multikulturalismu: 57. 
54

 Marwah and White, ―Immigration, citizenship―: 103. 
55

 Yasmeen, ―Welcome/Stay out―: 3. 
56

 Steve Patten, Preston Manning's Populism: Constructing the Common Sense of the 

Common People, Studies in Political Economy (1996): 119, 

http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCAQFjAA&url=http%3

A%2F%2Fspe.library.utoronto.ca%2Findex.php%2Fspe%2Farticle%2Fdownload%2F6886%2F3867&ei

=LmBPVeySJ8SqUZPrgdAN&usg=AFQjCNFXisFksz3vqSnlUbewkxsJZmXEWw (zpřístupněno 2. 5. 

2015). 
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měla na politiku také vliv. Liberálové postupně sniţovali důraz na podporu 

kulturního dědictví menšin a kladli větší apel na jejich integraci a ekonomickou 

samostatnost. Prosazovali dále větší poměr ekonomických migrantů na úkor 

slučování rodin a restriktivnější přístup k ţadatelům s kriminální minulostí.
57

  

Posun Liberální strany doprava v otázkách imigrace a integrace nicméně 

nenahrával Reformní straně, která tak ztratila část své voličské základny. Jedním 

z čelních představitelů strany se mezitím stal Stephen Harper, který kritizoval, ţe 

část strany prosazovala restriktivní imigrační politiku kvůli přílišné etnické 

různorodosti imigrantů. Mezi Liberální a Reformní stranou tak postupně vznikal 

téměř konsensus.
58

 Reformní strana si nicméně zachovala image strany, která je 

nepřátelská jednak vůči imigrantům, ale také vůči Québecu, coţ začalo být 

vnímáno také negativně. Referendum, které v roce 1995 vedlo málem k odtrţení 

Québecu, bylo totiţ pro anglicky mluvící Kanaďany varovným signálem. Ten 

jasně značil, ţe zachování současné územní integrity bez uznání speciálních 

kolektivních práv Québečanům jednoduše nebude moţné. 
59

 

Postupně se také začalo ukazovat, ţe má Reformní strana strukturální 

problém získat dostatečný počet hlasů k sestavení vlády. Liberálové totiţ drtivě 

zvítězili jak  ve volbách v roce 1997, tak v roce 2000.
60

 Reformní strana v 

podstatě nemohla získat mandáty za Québec, proti kterému od začátku 

vystupovala a podpora ze západních provincií byla k dosaţení většiny 

nedostatečná. Rozhodující hlasy se tak rozdělovaly v Ontariu, a to především 

v Greater Toronto Area (dále jen GTA). Ta měla na přelomu tisíciletí přes pět 

milionů obyvatel a polovinu z nich tvořily „viditelné menšiny―.
61

 Pro úspěch 

kanadské pravice tak bylo nezbytné radikálně změnit svůj obraz u přistěhovalců, 

jejichţ hlasy mohly být v nadcházejících volbách rozhodující. 
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2.4. Multikulturalismus jako klíč k úspěchu konzervativců? 

 

Kanadská pravice byla v 90. letech a po přelomu století v hluboké krizi. Z toho 

těţila Liberální strana, která byla v Kanadě u moci od roku 1993 aţ do roku 

2006.
62

 Krize plynula především z rozštěpení pravice na Progresivně 

konzervativní a Reformní stranu, coţ bylo velmi nevýhodné. V kanadských 

volbách totiţ funguje systém relativní většiny, ve kterém se mandáty rozdělují 

podle volebních obvodů. Mandát za kaţdý obvod získá pouze ta strana, která 

v něm vítězí.
63

 Hlasy pravicových voličů rozdělené mezi dvě strany tak 

přicházely často vniveč.  

 V roce 2000 se Reformní strana přeskupila do Kanadské Aliance, která ji 

sjednotila s několika menšími stranami, které fungovaly na úrovni provincií. 

Hlavním důvodem tohoto přeskupení byl špatný obraz Reformní strany u 

obyvatel Ontaria a především u menšin, jejichţ hlasy byly velmi důleţité. 

Přejmenování strany a oproštění se od radikálního obrazu z let 90. byl chytrým 

politickým tahem. Reformní strana měla nicméně v Kanadské Alianci 

dominantní vliv.
64

 V roce 2003 se Kanadská Aliance sjednotila s Progresivně 

konzervativní stranou a vzniká současná podoba Konzervativní strany. Do jejího 

čela se postavil Stephen Harper, tehdejší vůdce Kanadské Aliance. Ten byl velmi 

politicky aktivní jiţ v rámci Reformní strany.
65

 

 Dalším krokem, který měl vést k úspěchu kanadské pravice byla snaha o 

získání podpory ze strany etnických menšin, která byla ze strategického hlediska 

naprosto stěţejní. Protiimigrantská rétorika se nicméně ukázala být nevýhodná 

nově i u rodilých Kanaďanů. Restriktivnější imigrační politiku si totiţ v roce 

2006 přálo pouze 27 % z nich, coţ byl oproti 63 % z roku 1993 značný pokles.
66

 

Kanadská pravice tak, alespoň na poli rétoriky, opustila svůj cíl rozloţit 

kanadský multikulturalismus. Konzervativní strana tak do svého volebního 

programu nezačlenila plán na sníţení imigračních kvót, ale podporovala tehdejší 
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politiku otevřených dveří a imigranty začala označovat jako přínosné pro 

ekonomiku.  

Další krok k získání podpory nově příchozích představil Stephen Harper 

na stranickém setkání v roce 2004. Poukazoval na fakt, ţe imigranti jsou obecně 

konzervativnější oproti většinové společnosti v sociálních otázkách týkajících se 

např. potratů nebo práv homosexuálů.
67

 V roce 2006 např. právo ţen na potrat 

schvalovalo 65 % občanů narozených v Kanadě, na rozdíl od 55 % neevropských 

imigrantů. V otázkách práv homosexuálů panovaly ještě větší rozdíly. Právo 

homosexuálů na sňatky odmítalo v roce 2006 47 % rodilých Kanaďanů, zatímco 

u přistěhovalců z Evropy to bylo 59 % a u přistěhovalců z třetích zemí dokonce 

77 % dotazovaných. Konzervativci vedle odmítavého názoru k těmto sociálním 

otázkám prosazovali podporu tradiční rodiny jako základní sloţky kanadské 

společnosti.
68

  

 Vedle důrazu na tradiční sociální hodnoty konzervativci prosazovali 

podporu malých a středních podniků. Ta měla zaujmout především početnou 

čínskou a indickou menšinu, která z tohoto typu podnikání ve velkém profitovala 

a která byla pro jejich úspěch velmi důleţitá.
69

 Strana si dále slibovala politické 

body od toho, ţe plánovala zvýšit úsilí na boj proti kriminalitě za účelem 

vytvoření prostředí, kde se budou všichni cítit bezpečně.
70

 Konzerativcům se tak 

podařil najít určitý kompromis. Konzervativní strana byla nově částí společnosti 

vnímána jako strana, která je vstřícná k imigrantům a která podporuje jejich 

práva a hodnoty. Zároveň si kanadští konzervativci díky akcentu na bezpečnost a 

tradiční sociální hodnoty nezprotivili svoji hlavní mocenskou baštu, kterou byly 

západní provincie.
71

 

 Tato strategie se ukázala být velmi efektivní ve volbách v roce 2006, kdy 

se kanadská pravice dostala po 13 letech k moci. Konzervativci sice volby se 124 

mandáty vyhráli, nicméně k získání většiny v parlamentu je potřeba 154 
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mandátů, tudíţ sestavili pouze menšinovou vládu.
72

 V roce 2008 se konaly 

předčasné volby a Konzervativní strana sice se ziskem 143 mandátů posílila, ale 

na parlamentní většinu opět nedosáhla.
73

 Další volby se konaly v roce 2011 a 

snaha konzervativců přetáhnout k sobě voliče z etnických menšin ještě 

vygradovala. 

 Pozitivní kroky vůči menšinám však konzervativci podnikali ihned po 

svém prvním zvolení. V roce 2006 se kanadská vláda oficiálně omluvila za 

speciální daň z hlavy pro Číňany (Head tax), kterou Kanada nastavila v roce 

1885, aby zamezila jejich příchodu do země. Potomkům postiţených imigrantů 

dokonce nechala vyplatit odškodné, čemuţ se předchozí liberální vlády 

vyhýbaly.
74

 Velkou roli ve změně přístupu k menšinám sehrál Jason Kenney - 

nový ministr imigrace, občanství a multikulturalismu. Jason Kenney nastoupil do 

úřadu v roce 2008 a byl velmi aktivní v propagaci Konzervativní strany u 

menšin.
75

 Účastnil se velmi často kulturních a náboţenských akcí menšin, kde 

pronášel projevy. Dále vystupoval v médiích určených pro menšiny (noviny, 

rádio, televizne) a vytvářel si kontakty na vlivné představitele menšinových 

komunit po celé Kanadě, skrz které šířil svůj vliv.
76

 

 Před volbami v roce 2011 konzervativci svoji kampaň cílenou na 

imigranty ještě vystupňovali. V roce 2011 unikla na veřejnost prezentace 

s názvem „Prosazení se: vytvoření konzervativní značky,― coţ byla strategie 

konzervativců k propagaci Konzervativní strany a jejich programových cílů 

v médiích menšin.
77

 V plánu byl uveden např. seznam televizních stanic 

určených pro menšiny, ve kterých měli konzervativci vysílat své spoty. Ty byly 

určeny především pro čínské a indické komunity, protoţe ty obývaly ty obvody, 

ve kterých chtěla strana nově uspět. Ve spotech bylo uváděno, ţe imigranti mají 

s Konzervativní stranou sdílené hodnoty, podporují obchod s jejich domovskými 
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zeměmi a ţe je v průběhu historie vţdy podporovali. Reklamy na konzervativce 

měly být umisťovány také do rozhlasu a internetových stránek určených pro 

menšiny. 
78

 

 Velmi důleţitá byla také televizní debata těsně před volbami v roce 2011, 

kde se Stephen Harper utkal s předsedou strany Bloc Québécois (dále jen BQ) 

Gillesem Duceppem.
79

 Ten pronesl výrok, ţe jsou imigranti v Kanadě sice vítáni, 

nicméně je nutné vytvořit koheznější společnost, kde bude „Québečan 

Québečanem bez vyjímky.― Harper proti němu argumentoval tvrzením, ţe jeho 

strana podporuje multikulturalismus. Imigranti přicházející do Kanady z různých 

koutů světa totiţ podle něj chtějí být součástí kanadské společnosti, coţ dokázali 

uţ tím, ţe opustili svou zemi původu. Kanada se jim proto přizpůsobuje, aby se 

v ní cítili lépe a díky tomu se v ní velmi dobře integrují. Harper následně obvinil 

BQ z toho, ţe je protiimigrantská z jediného důvodu. Imigranti jsou totiţ proti 

dlouhodobému plánu BQ rozbít Kanadu.
80

  

 Je nutno zmínit, ţe pozitivní přístup vůči multikulturalismu a imigraci 

není pouze doménou současné Konzervativní strany. Stal se naopak mezi 

hlavními politickými stranami, s výjimkou BQ,  konsensem. Jak Nová 

demokratická strana, tak Liberální strana podporuje kontinuitu s kanadským 

modelem multikulturalismu, jako velmi úspěšné integrační politiky. Zároveň 

chtějí dokonce navýšit počet nově příchozích, především kvalifikovaných 

imigrantů, které pro rozvoj kanadské ekonomiky povaţují za nepostradatelné. 
81

 

 Výše zmiňovaná kampaň konzervativců zaměřena ve velkém na oblasti 

s vysokou koncentrací menšin byla velmi úspěšná. Strana získala ve volbách 

v roce 2011 73 ze 106 mandátů v Ontariu. V GTA, tradiční baště liberálů, 

působil jejich výsledek obzvlášť výrazně. Získali zde 32 mandátů z 47. Celkově 
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se konzervativcům poprvé v historii podařilo získat parlamentní většinu, a to 

celých 166 z 308 mandátů.
82

 Konzervativcům se tak podařil jejich cíl – získali 

rozhodující podporu u menšin, které pro ně hlasovali nakonec ještě ve větší míře, 

neţ rodilí Kanaďané.
83

 

 

2.5. Reálná přeměna politiky multikulturalismu za Stephena 
Harpera  

 

Za vlády Stephena Harpera zaznamenala politika multikulturalismu zásadní 

změny, které lze do určité míry chápat jako kontinuitu se změnami, které 

nastartovala liberální vláda uţ v 90. letech.  V 90. letech se definitivně ztrácí 

důraz na podporu kulturních akcí menšin a namísto toho je kladen na jejich 

integraci do většinové společnosti, odstraňování překáţek, které brání jejich 

úspěchu a ekonomickou samostatnost. Jason Kenney definoval v roce 2008 tři 

nové cíle politiky multikulturalismu jako 1) podpora integrace imigrantů 2) 

řešení problémů sociálního vyloučení a radikalizace mládeţe a 3) prosazování 

společných kanadských hodnot (svoboda, lidská práva,..) především u 

vyčleněných komunit.
84

  

Kenney své chápání multikulturalismu rozvedl v projevu „Dobré 

občanství: povinnost integrace― v roce 2009.
85

 V něm označil multikulturalismus 

70. let jako přeţitek s tím, ţe podpora diverzity uţ v současné době není nutná, 

neboť je Kanada různorodá sama o sobě. Vláda by se podle něj měla zaměřit na 

prosazování společných kanadských hodnot a výuku kanadské historie, o které 

má kanadská veřejnost jen chabé povědomí. 
86

 

 Přenesení důrazu na integraci menšin je přirozený proces, který můţeme 

pozorovat po přelomu století u většiny západních zemí. O části nově 
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implementovaných politik by se nicméně dalo říct, ţe původním ideálům 

multikulturalismu naprosto odporovaly. Jedná se především o zneuţívání 

Programu pro dočasné zahraniční pracovníky (Temporary foreign workers 

programme – dále jen TFWP), přístup Harperovy vlády k azylantům a částečně i 

slučování rodin.  

Mezi nejkritizovanější body Kenneyho imigrační politiky je nepochybně 

přílišné vyuţívání TFWP pro nekvalifikované pracovníky.
87

 Program spočívá 

v tom, ţe dovoluje kanadským zaměstnavatelům zaměstnávat pracovníky 

z cizích zemí pod podmínkou, ţe se jedná o zaměstnání, která jsou kanadskými 

občany těţko obsaditelná. Zpravidla se jednalo o kvalifikované profese a cizinci, 

kteří se tohoto programu účastnili, měli po určité době moţnost ţádat o povolění 

k trvalému pobytu. V roce 2002 byla ale liberální vládou otevřena kategorie 

TFWP určena pro nekvalifikované pracovníky, kteří však nemají přístup 

k trvalému pobytu. Za vlády konzervativců se nicméně počet imigrantů, kteří 

v Kanadě pobývali na tento druh pobytového oprávnění, zdvojnásobil na 338 000 

pracujících, s tím ţe se jednalo převáţně o nekvalifikované pracovníky.
88

 Cizinci 

účastnící se TFWP byli navíc vázaní na jednoho zaměstnavatele, coţ sniţovalo 

jejich vyjednávací schopnosti. Někdy se tak stávali obětí špatných pracovních 

podmínek a vykořisťování.
89

 Konzervativní vláda navíc schválila zákon, který 

umoţňoval zaměstnavatelům vyplácet cizincům aţ o 15% niţší mzdy, neţ byl u 

daného zaměstnání v Kanadě průměr.
90

 Tento přístup k imigrantům je v silném 

kontrastu s předchozí imigrační politikou, která dávala všem příchozím cestu 

k získání trvalého pobytu a následně občanství, aby se mohli stát plnohodnotnou 
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součástí kanadské společnosti. TFWP se nicméně dostal pod takovou palbu 

kritiky, ţe jej kanadská vláda musela od roku 2013 začít radikálně omezovat.
91

  

Mezi další kontroverzní body imigrační politiky Harperovy vlády je její 

přístup k azylantům. V roce 2010 proběhla velmi medializovaná aféra, kdy loď 

MV Sun Sea propašovala do země 500 Tamilů, kteří si následně zaţádali o status 

uprchlíka. Reakce kanadské veřejnosti na tuto aféru byla poměrně negativní – 48 

% dotázaných v průzkumu si myslelo, ţe by je měla kanadská vláda deportovat.
92

 

V reakci na tuto událost představila kanadská vláda v roce 2012 zákon „Bill C 31 

- Protecting Canada's Immigration System Act― (dále jen Bill C 31), který měl 

tvrdě zasáhnout proti pašerákům a falešným ţadatelům o azyl. Jeho kritikové 

však poukazovali na to, ţe zákon není namířen proti pašerákům, ale proti 

samotným azylantům. Pokud by byl schválen, tak by podle kritiků znamenal 

bezprecedentní útok na obraz Kanady, jako země, která zachází s azylanty 

spravedlivě, díky kterému byla Kanada ve světě respektována.
93

 

Mezi nejkritizovanější body zákona Bill C 31 patří to, ţe všichni ţadatelé 

o azyl měli být podrobeni aţ dvanáctiměsíční detenci, neţ by byl jejich případ 

prozkoumán.
94

 V současnosti je dlouhodobé detenci podrobena pouze část 

ţadatelů o azyl, u  kterých nezávislá kontrola do 48 hodin od první detence 

vyhodnotí, ţe je nezbytně nutná. V detenčních zařízeních by byly umístěny i děti 

ţadatelů o azyl v případě, ţe by od rodičů nechtěly být odděleny. Harperova 

vláda dokonce usilovala o radikální seškrtání prostředků na zdravotní péči u 

ţadatelů o azyl umístěných v těchto detenčních centrech.
95

 Podle zákona měl být 

dále vytvořen seznam „bezpečných demokratických zemí,― jejichţ občané 

nebudou mít na azyl automaticky nárok. To však mohlo způsobit, ţe např. 
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ţádosti o azyl u občanů Mexika, kteří by byli kvůli drogové kriminalitě 

bezprostředně ohroţeni na ţivotě, by byly automaticky zamítány, neboť se 

Mexiko obecně povaţuje za bezpečnou a demokratickou zemi.
96

 Úspěšní 

ţadatelé o azyl by dále nezískali automaticky povolení k trvalému pobytu a 

naopak by mohli o statut azylanta kdykoliv přijít. To by nastalo v momentě, kdy 

by imigrační úřad usoudil, ţe se situace v jejich domovské zemi zlepšila natolik, 

ţe jejich ochrana v Kanadě uţ není nutná Tato situace by vyústila v jejich 

okamţitou deportaci bez ohledu na to, jak dlouho v Kanadě ţili. Absence 

trvalého pobytu u azylantů by měla za důsledek také to, ţe by neměli nárok na 

sloučení rodiny.  

Harperova vláda se dostala pod palbu kritiky také kvůli svému přístupu 

k slučování rodin. Od roku 2006 se totiţ počet schválených ţádostí o sloučení 

rodiny sníţil o 44 % a doba vyřizování ţádostí se radikálně prodlouţila.
97

 

Omezení se dočkali také partneři kanadských rezidentů ţádající o trvalý pobyt. 

Ten byl slučujícím se partnerům povolován od roku 2012 aţ po dvou letech 

společného ţivota v Kanadě, coţ mělo zamezit sňatkovým podvodům. 
98

 

 

2.6. Výsledky kanadské integrační politiky 

 

Přes výše uvedené změny lze říct, ţe je kanadská politika multikulturalismu 

jednou z nejúspěšnějších integračních politik na světě. Můţeme tak soudit jednak 

podle míry integrace imigrantů, ale také podle toho, jak se k nim staví většinová 

společnost.  

 Úspěšnost integrace se dá posuzovat podle mnoha faktorů. V kanadském 

případě bych uvedl především míru naturalizace imigrantů, politické participace, 

smíšených manţelství a způsobu, jakým osidlují kanadská města. Míra 

naturalizace imigrantů úzce souvisí s pocitem sounáleţitosti a hrdosti na hostující 
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zemi. Změna občanství je totiţ do jisté míry symbolickým krokem, kterým 

imigranti deklarují svou loajalitu ke Kanadě a částečně přetrhávají vazby na svoji 

zemi původu. V roce 2005 se k tomuto kroku odhodlalo celých 84 % imigrantů 

s trvalým pobytem, kteří nabyli tohoto oprávnění. Pro srovnání: ve Velké Británii 

to bylo 56 % cizinců a v USA 40 %.
99

  

Co se politické participace týče, ta je opět velmi vysoká. V roce 2001 měli 

občané nekanadského původu zastoupení v politice 13 % (oproti 20 % zastoupení 

ve společnosti), coţ je v porovnání např. s Austrálií (11 % zastoupení v politice 

oproti 28 % zastoupení ve společnosti) a USA (2 % zastoupení v politice oproti 

14 % zastoupení ve společnosti) znatelně vyšší poměr dokazující jejich vůli 

účastnit se veřejného ţivota. 
100

 

Vysoké procento smíšených manţelství v Kanadě svědčí jednak o určitém 

stupni společenské koheze napříč etniky, ale také o nízké úrovni diskriminace. 

Podle průzkumu z roku 2001 je však v tomto ohledu mezi etniky velký rozdíl. 

Zatímco Asiaté vstupují do smíšených manţelství v 70 % případů, u 

Lationoameričanů je to 45 %, u Afroameričanů 43 % a u Indů dokonce jen 13 

%.
101

 Oproti např. USA, kde v roce 2010 vstoupilo do smíšených manţelství 

pouze 28 % Asiatů a 17 % Afroameričanů lze kanadské hodnoty povaţovat 

celkově za velmi vysoké.
102

 

Asi nejviditelnějším důkazem úspěšné integrace imigrantů v Kanadě je 

(do určité míry) absence sociálně vyčleněných oblastí na předměstích měst. 

Např. nově příchozí imigranti z Indie se sice z počátku stěhují do chudších čtvrtí, 

kde vytváří své komunity, nicméně postupem času je většinou opouštějí a stěhují 

se do bohatších oblastí obývaných převáţně rodilími Kanaďany. Výjimku tvoří 

hlavně Číňané, kteří oddělené čtvrti skutečně dlouhodobě vytváří. Tyto části 

měst se nicméně nedají povaţovat ani za chudé, ani za sociálně vyčleněné.
103
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Unikátní byl také samotný proces radikální změny etnického sloţení kanadských 

měst, který proběhl neobvykle mírovou cestou.
104

 

 Kladný přístup kanadské veřejnosti vůči imigraci a multikulturalismu lze 

podle mého názoru také brát jako jeden z úspěchů kanadské integrační politiky. 

Podpora multikulturalismu a imigrace totiţ i v současnosti zůstává velmi vysoká, 

ekonomické krizi navzdory. S tvrzením, ţe multikulturalismus je jedním 

z nějlepších věcí na Kanadě, alespoň částečně souhlasilo v roce 2007 84 % 

dotazovaných a s výrokem, ţe jsou imigranti přínosní pro Kanadu souhlasilo 

v roce 2008 85 % dotazovaných.
105
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3. VELKÁ BRITÁNIE 
 

3.1. Důvody vzniku britského multikulturalismu 

 

Britský model multikulturalismu se od toho kanadského liší jednak odlišnými 

důvody vzniku, typem konkrétních politik, ale hlavně tím, ţe se nikdy nestal 

oficiální státní politikou. Samotný pojem multikulturalismus je kanadského 

původu a pro britský typ integračních politik se začal uţívat aţ zpětně.  

 Britský přístup k menšinám lze do jisté míry chápat jako kontinuitu 

s jejich přístupem k obyvatelstvu v koloniích. Britové v nich ospravedlňovali 

svou přítomnost tím, ţe ji nazývali  jako tzv. „misi bílého muţe.― Jejím cílem 

mělo být obyvatelstvo v koloniích civilizovat do takové míry, aby své území 

následně dokázali efektivně spravovat sami.
106

 Britská přítomnost v koloniích tak 

byla chápána jako dočasná a obyvatelstvu v koloniích byla, na rozdíl třeba od 

francouzských kolonií, dána jistá míra autonomie jednak politické, ale také 

kulturní. Kulturní autonomie byla uplatňovaná i pro imigranty z kolonií, kteří se 

rozhodli přestěhovat do Británie. Byla však vytlačena do soukromého ţivota, 

neboť ve veřejném prostoru měla dominantní vliv většinová britská kultura. 
107

 

 Ve Velké Británii jako takové vyvstala nutnost nového přístupu 

k imigrantům po válce, kdy se začalo britské impérium rozpadat a do Británie 

začali ve velkém přicházet imigranti z bývalých kolonií. Většinová společnost 

vnímala v té době velký přísun imigrantů odlišné barvy pleti poměrně rozpačitě, 

mnozí z nich proto museli čelit předsudkům a diskriminaci. Imigranté měli 

problém především při hledání ubytování a zaměstnání, coţ vedlo k jejich 

segregaci a frustraci. Nevole rodilých Britů přerostly v roce 1958 v rasové 

nepokoje v Notting Hillu.
108

 Tehdejší konzervativní vláda na nesouhlasný přístup 

společnosti reagovala tím, ţe v roce 1962 přijala Zákon o imigrantech 

z Commonwealthu (Commonwealth immigrants Act), který omezoval imigraci 
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z bývalých kolonií skrze povinnost mít pracovní povolení a kvóty, které 

znevýhodňovaly občany tmavé pleti.
109

 

 V 60. letech však docházelo na západě k výbuchu mnohdy i násilných 

nepokojů menšin (Irové, Afroameričané, Baskové,...) bojující proti diskriminaci 

a za spravedlivější zastoupení ve společnosti.
110

 V Británii proto začalo docházet 

od poloviny 60. let k institucionálním změnám, jejichţ patronem se stal Roy 

Jenkins – tehdejší ministr vnitra za Labouristickou stranu (1965 – 67).  

 

3.2. Multikulturní politiky 60 – 90. let 

 

Jako mezník nového přístupu k menšinám je povaţován projev Roye Jenkinse 

z roku 1967. V něm nastínil cíl vytvořit ve Velké Británii harmonickou 

společnost, ve které se cizinci dobře integrují. Jejich integraci však nechápal jako 

„zplošťující proces asimilace―, ale spíše jako vzájemné vytvoření atmosféry 

tolerance, rovných příleţitostí a respektu ke kulturní diverzitě. Podporu kulturní 

diverzity obhajoval proto, ţe pro společnost zprostředkovává kulturní, ale i 

ekonomické obohacení tím, ţe ji dělá atraktivnější. Společnost, která je uzavřená 

do sebe a brání se změnám je podle něj odsouzena k úpadku. Zdůraznil také to, 

ţe odmítání imigrantů tmavé pleti nemá ţádný racionální odůvodnění, neboť jsou 

velkým přínosem pro prosperitu Británie.
111

 

 Jenkinsův přístup nicméně narazil u části hlavně pravicového politického 

spektra, především pak u většinové veřejnosti. Asi nejznámějším Jenkinsovým 

odpůrcem se stal tehdejší stínový ministr obrany za Konzervativní stranu Enoch 

Powell (1965 – 1968), který vešel do historie tzv. Projevem o řekách krve 

(Rivers of blood speach).
112

 V něm odsoudil jak tehdejší imigrační politiku 

Británie, tak novou antidiskriminační legislativu. Hrozil tím, ţe tyto politiky 
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povedou k tomu, ţe cizinci zničí Velkou Británii stejně, jako barbarské kmeny 

zničily Řím.
113

 Proti Powellově projevu se ale i u konzervativců vzedmula vlna 

kritiky, která měla za důsledek to, ţe byl Powell v roce 1968 zbaven své funkce. 

To nicméně neměnilo nic na faktu, ţe jeho projev v témţe roce schvalovalo 74% 

veřejnosti.
114

 

 Nová integrační politika v Jenkinsově pojetí stála na 4 pilířích, a to: 1) 

ochrana před diskriminací 2) kolekce dat o integraci imigrantů 3) kontrola 

imigrace a 4) podpora dobrých vztahů v komunitě. 
115

 

Důsledná nediskriminace začala být prosazována jiţ od poloviny 60. let, 

kdy byl přijat v roce 1968 Zákon o mezirasových vztazích (Race relations Act), 

který zakazoval přímou diskriminaci v zaměstnání, ubytování, oblasti sluţeb, 

apod. . V roce 1976 byl tento zákon rozšířen o zákaz nepřímé diskriminace, čímţ 

znemoţňoval např. vytváření neodůvodnitelných poţadavků zaměstnavatelů při 

náběru zaměstnanců, které cíleně omezovaly menšiny. V roce 1986 byl schválen 

Zákon o veřejném pořádku (Public order Act), který kriminalizoval nenávistné 

projevy vůči menšinám a vytvářel přísnější tresty pro trestné činy, které byly 

shledány jako rasově motivované.
116

 S protidiskriminačními opatřeními se úzce 

váţe i 2. pilíř britského multikulturalismu, kterým byl sběr dat o menšinách. Ten 

probíhal od roku 1969 za účelem zjišťování bariér, kterým menšiny čelily a měl 

napomáhat k jejich odstranění.
117

 

Kontrola imigrace se stala dalším pilířem britské integrační politiky proto, 

ţe byla podle Jenkinse klíčová pro udrţení dobrého vztahu mezi imigranty a 

většinovou společností. Nedůsledná kontrola imigrace mohla totiţ vést k příliš 

velkému přísunu imigrantů, mnohdy i nelegálních, coţ mohlo poškozovat 
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britskou ekonomiku.
118

 Strach z nekontrolovaného přílivu imigrantů se ve Velké 

Británii rozmáhal v 90. letech, kdy se radikálně zvýšil počet ţádostí o udělení 

azylu. V roce 1991 se totiţ zvýšil aţ na 44 000, coţ byl oproti roku 1985 více neţ 

desetinásobný nárůst.
119

 Negativně byly v té době vnímány také snahy Evropské 

unie o vytvoření společné imigrační politiky. Pro Británii se tak důleţitým 

symbolickým krokem stalo to, ţe si vyjednala výjimku z povinnosti vstoupit do 

Schengenského prostoru. 

Posledním bodem britské integrační politiky měla být propagace dobrých 

vztahů mezi imigranty a většinovou společností. Pro tyto účely byla v roce 1968 

vytvořena Komise pro komunitní vztahy (Community Relations Comission – 

dále jen CRC) , která byla v roce 1976 přetvořena na Komisi pro rasovou rovnost 

(Commission of Racial Equality – dále jen CRE). Jejím cílem bylo podporovat 

integraci imigrantů a bojovat proti diskriminaci na všech úrovních. CRE byla 

velmi aktivní v boji proti rasismu – vytvářela proti němu akční plány, vyšetřovala 

institucionální formy rasismu a podobně. CRE nicméně zaostávala ve snaze o 

aktivní integraci imigrantů a budování koheznější společnosti. 
120

 

 

3.3. Politika komunitní koheze 

 

Výše uvedené reformy byly důleţitým krokem k lepší akomodaci menšin. 

Britské pojetí multikulturalismu však se sebou neneslo radikální přeměnu britské 

identity jako takové, jako tomu bylo v případě Kanady. Multikulturalismus 

znamenal pro britské imigranty především ochranu před diskriminací a volnost 

v rozvoji svých kulturních tradic v soukromém ţivotě. Neznamenal však kulturní 

pluralizaci veřejné sféry, která měla být neutrální a neměnil také nic na 

dominantním postavení anglikánské církve.
121
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Mezi kritiky tohoto přístupu se stal politolog Bhiku Parekh, který byl 

stoupencem tzv. univerzalistického multikulturalismu a povaţoval britský 

multikulturalismus za příliš mírný. Bhiku Parekh byl mezi lety 1998 – 2000 

v čele Komise o budoucnosti multietnické Británie (Commission on the Future of 

Multi-Ethnic Britain), jejímţ výsledkem byla Parekhova zpráva. V ní podporoval 

jednak prohloubení tehdejších protirasistických politik, ale prosazoval také 

aktivnější kulturní pluralizaci veřejné sféry a právního systému. Britská identita 

by podle něj neměla být vymezena pojetím dominantní, bílé kultury, ale měla by 

být chápána individuálně jednotlivými etniky.
 122

 

V roce 1997 se dostává k moci Labouristická strana, která kladla obecně 

důraz na modernizaci Británie a více se hlásila k jejímu multikulturnímu 

dědictví.
123

 Robin Cook, tehdejší ministr zahraničí (1997 – 2001), pronesl v roce 

2001 projev, který byl velmi silnou obhajobou multikulturalismu. V něm tvrdil, 

ţe britský národ je uţ od svých prvopočátků společenstvím mnoha etnik a ţe se 

stal tak úspěšným právě díky diverzitě. Británie by se proto podle něj neměla 

uzavírat do sebe a měla by být otevřena imigraci i kulturnímu obohacení. Národy 

imigrantů jako Kanada, USA, nebo Austrálie, se totiţ podle něj staly 

nejúspěšnějšími národy světa. Jedním z konkrétních důkazů, ţe jiţ teď menšiny 

britskou společnost obohacují, je podle něj to, ţe pokrm kuřecí tikka masala, 

který je kombinací indické a britské kuchyně, se stal pokrmem národním.
124

 

Pozitivní rétoriku politiků v tomto období reflektovaly i změny politik 

vůči menšinám a imigrantům. V roce 2000 byla vydána novela Zákona o 

mezirasových vztazích (Race Relations Amendment Act), která měla za úkol 

bojovat s institucionálním rasismem, např. u policie. Novela rozšířila působnost 

CRE, která měla nově právo vydávat pro orgány státní správy a neveřejného 

                                                 
122

 Christian Joppke, "The retreat of multiculturalism in the liberal state", the British Journal od 

Sociology, Vol. 55, Issue 2 (2004): 249, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-

4446.2004.00017.x/pdf (zpřístupněno 20. 3. 2015). 
123

 Back, Les; Keith, Michael; Khan, Azra, "New Labour’s White Heart: Politics, Multiculturalism and 

the Return of Assimilation.", Political Quarterly, Vol. 73, Issue 4 (říjen - prosinec 2002): 445, 

http://web.a.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ (zpřístupněno 2.4. 2015). 
124

 Robin Cook, ―Chicken tikka masala― speech , Social Market Foundation in London (19. 4. 2001), 

http://www.theguardian.com/world/2001/apr/19/race.britishidentity (zpřístupněno 3. 4. 2015). 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-4446.2004.00017.x/pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-4446.2004.00017.x/pdf
http://web.a.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/
http://www.theguardian.com/world/2001/apr/19/race.britishidentity


 34 

sektoru závazná pravidla pro chování vůči menšinám.
125

 Labouristická strana 

také otevřela dveře imigrantům, jejichţ počet se zvýšil ze zhruba 300 000 za rok 

1995 na zhruba 600 000 za rok 2004. Tento nárůst byl částečně způsoben tím, ţe 

Británie otevřela svůj pracovní trh pro nové členy EU jiţ od roku 2004. Během 

tohoto období se zároveň zvýšil počet emigrujících britských občanů na 400 000. 

To nicméně neměnilo nic na faktu, ţe mezi lety 1997 – 2010 se počet obyvatel 

Británie díky imigraci zvýšil o dva a půl milionu.
126

 

Zlomovým moment v přístupu Labour vůči menšinám však nastává v roce 

2001, kdy v severoanglických městech vypukly rasové nepokoje. Největšími 

z nich byly nepokoje ve městě Bradford, které vypukly tak, ţe došlo ke střetu 

mezi příznivci Britské národní strany (BNP) a mladými Pákistánci, Indy a 

Bangladéšany. Ti se pak otočili proti policii, která chránila stoupence BNP, kteří 

byli v menšině. Výtrţnosti trvaly jedenáct hodin a škody se vyšplhaly na 25 

milionů liber.
127

 Jedním z dlouhodobých příčin těchto nepokojů bylo to, ţe se 

jednalo o sociálně vyloučené oblasti s velmi vysokou mírou nezaměstnanosti. 

Důvodem vysoké nezaměstnanosti bylo především uzavírání textilních továren, 

do kterých přijíţděli od 50. let pracovat právě imigranti z jiţní Asie. Menšinová 

populace navíc ve městě vytvářela své oddělené komunity a nepřicházela 

s většinovou společností prakticky vůbec do kontaktu. To vedlo k růstu 

nevraţivosti na obou stranách. Asiaté byli chápáni částí většinové společnosti 

jako společensky nepřizpůsobiví a menšiny si na druhou stranu stěţovaly na 

policejní brutalitu, nezájem ze strany vlády a diskriminaci v zaměstnání.
128

 

Kritiku vzbuzovalo také praktikování některých kulturních zvyků, které byly 
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v ostrém rozporu s britskými liberálními hodnotami. Jednalo se především o 

medializované případy nucených manţelství a ţenské obřízky.
129

 

Na základě nepokojů byla v roce 2001 zřízen Zpravodajský výbor o 

komunitní kohezi (Community Cohesion Report Team), v jehoţ čele stál Ted 

Cantle. Výsledkem jeho činnosti byla Cantleova zpráva (Cantle report), která 

upozorňovala na problémy vyčleněných komunit a navrhovala jejich řešení.
130

 

Mezi problémy patřila frustrace špatnými ekonomickými podmínkami, špatnou 

úrovní školství a drogová závislost. Dalším problémem byla absence sdílených 

hodnot mezi většinovou a menšinovou společností pramenící z toho, ţe tyto dvě 

skupiny spolu prakticky nepřichází do kontaktu.
131

  

Řešením se mělo stát nové pojetí integrační politiky, kterou Ted Cantle 

nazval jako politiku komunitní koheze (community cohesion). Ta měla za úkol 

vytvořit z oblastí rozdělených podle etnicity místo, kde menšinová a většinová 

společnost přichází více do kontaktu a kterou navzájem poutá snaha o 

společenský pořádek a ekonomickou prosperitu.
132

 Většího kontaktu mělo být 

dosaţeno např. tím, ţe měly být slučovány školy, které navštěvovaly převáţně 

studenti menšinových etnik se školami, kde studovaly děti majoritní populace. 

Nepochopení mezi etniky se mělo odbourávat na kulturních akcích určených pro 

většinovou i menšinovou společnost a na veřejných diskuzích o rozdílech 

náboţenství a kultur. Projekty na zlepšení ţivota ve vyčleněných komunitách 

financované z veřejných prostředků by neměli řídit pouze představitelé komunit 

menšin, ale měla by se do ní zapojovat i většinová občanská společnost, neboť 

zlepšení ţivotních podmínek ve vyčleněných komunitách je přínosem pro obě 

strany.
133

 Důleţitým bodem politiky komunitní koheze je také snaha o 

                                                 
129

 Joanna Fomina, ―The Failure of British multiculturalism: Lessons for Europe―, Polish sociological 

Review No. 156 (Polish Sociological Association, 2006): 411– 412, 

http://www.jstor.org/discover/10.2307/41274986?sid=21105727858393&uid=2&uid=70&uid=4&uid=21

29 (zpřístupněno 30.12. 2014). 

 
130

 Ted Cantle, "The Cantle Report - Community Cohesion: a report of the Independent Review Team", 

Insititute of Community Cohesion (2001): 1 – 6. 

http://resources.cohesioninstitute.org.uk/Publications/Documents/Document/Default.aspx?recordId=96 

(zpřístupněno 12. 2. 2015). 
131

 Ted Cantle, "The Cantle Report―: 8 – 9. 
132

 Tufyal Choudhury, ―Evolving models of multiculturalism in the United Kingdom―: 111. 
133

 Ted Cantle, "The Cantle Report―: 12 - 33. 

http://www.jstor.org/discover/10.2307/41274986?sid=21105727858393&uid=2&uid=70&uid=4&uid=2129
http://www.jstor.org/discover/10.2307/41274986?sid=21105727858393&uid=2&uid=70&uid=4&uid=2129
http://resources.cohesioninstitute.org.uk/Publications/Documents/Document/Default.aspx?recordId=96


 36 

inkluzivnější pojetí britské identity a apelu na liberálně – demokratické hodnoty, 

která většinová a menšinová společnost sdílí. Vyššího pocitu sounáleţitosti u 

menšin mělo být také dosaţeno ostrou kritikou rasismu u politiků na všech 

úrovních, veřejným oceňováním historického přínosu menšin pro Británii a 

garancí zastoupení menšin na všech úrovních.
134

 

 Labouristé od roku 2001 začínali přijímat politiky na základě doporučení 

z Cantleovy zprávy. Za účelem udrţování sdílených hodnot se na britských 

školách od roku 2002 začal vyučovat předmět Občanské vzdělávání (Citizenship 

education), který napomáhat tomu, ţe ze studentů vyrostou zodpovědní občané 

přínosní pro společnost. Vedle výuky o společných hodnotách, na kterých stojí 

britská společnost (demokracie, respekt k lidským právům, diverzita) probíhaly 

v rámci vzdělávání i diskuse o aktuálních společenských problémech. V rámci 

výuky vytvářeli studenti dokonce akční plány na řešení těchto problémů.
135

 

Labouristická strana dále vytvářela organizace a plány, které měly odbourávat 

překáţky bránící komunitní kohezi komunit. V roce 2003 byla např. vytvořena 

Komise pro zaměstnanost etnických menšin (Ethnic Minority Employment 

Taskforce), která měla řešit konkrétní problémy zaměstnanosti menšin vedoucí 

k jejich sociálnímu vyloučení. Od roku 2005 začali Labouristé také alokovat 

fondy pro mentorské iniciativy adresované pro mládeţ z vyloučených komunit, 

coţ mělo působit jako prevence vůči eskalaci dalších nepokojů.
136

 

 Politika komunitní koheze zasáhla i do britské imigrační politiky. V roce 

2002 byl přijat Zákon o národnosti, imigraci a azylu (Nationality, Immigration 

and Asylum Act), který nově podmiňoval nabytí britského občanství úspěšným 

sloţením testu Ţivot ve Velké Británii (Life in the UK test) a dobrou znalostí 

anglického jazyka, coţ mělo vést k lepší integraci nově příchozích. Samotné 

nabytí občanství nově probíhalo formou ceremoniálu, ve kterém noví britští 
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občané museli přísahat, ţe budou bránit hodnoty demokracie a plnit své občanské 

povinnosti.
137

 

 Změny v přístupu k menšinám se samozřejmě promítly i do rétoriky 

politiků, která se od nepokojů v roce 2001 radikálně změnila. Jiţ v roce 2001 

před vydáním Cantleovy zprávy přednesl projev tehdejší ministr vnitra David 

Blunkett (2001 – 2005). V projevu označil jako původce rasových nepokojů 

hluboký rozkol v komunitách a absenci společných hodnot, jejichţ interpretace 

byla doposud příliš vágní a které by měly fungovat v souladu s náboţenskými a 

kulturními hodnotami menšin. Blunkett v projevu také zdůraznil, ţe Británie má 

normy kulturní přípustnosti, které by měli všichni nově příchozí respektovat.
138

  

 Politiku komunitní koheze nicméně zastínil v polovině desetiletí důraz na 

bezpečnost, který byl ovlivněn šokem veřejnosti z teroristických útoků 

v londýnském metru z roku 2005. Labouristé uţ před teroristickými útoky jednali 

s představiteli muslimských organizací, především Muslimské rady Británie 

(Muslim Council of Britain), a vytvářeli akční plány na řešení problémů 

postihujících tyto komunity. Jedním z příkladů bylo např. řešení záškoláctví tím, 

ţe proti němu vystupovali samotní imámové na bohosluţbách.
139

 Události z roku 

2005 zapříčinily, ţe vláda začala alokovat zdroje na podporu pouze muslimských 

organizací otevřeně vystupujících proti radikalismu, jako např. Progresivní britští 

muslimové (Progressive British Muslims) nebo Muslimové pro Sekulární 

demokracii (Muslims for Secular Democracy). Hlavní důraz se v tomto období 

kladl na snahu předcházet radikalizaci Muslimů skrze řešení problémů 

postihujících jejich komunity. 
140

 

 Tento posun se opět promítl do rétoriky politiků. V roce 2006 pronesl 

Tony Blair projev o integraci. Varoval v něm, ţe diverzita někdy vede k bariérám 

a pocitům odcizení u menšin. Multikulturalismus by podle něj neměl být oslavou 

odlišností, ale toho, ţe spolu odlišné komunity dokáţí fungovat pospolu. Ve 
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společnosti navíc podle Blaira panuje strach, ţe je britská otevřenost zneuţívána 

k poškození samotné Británie. Tyto pocity má podle něj na svědomí 

extremistická odnoţ muslimské komunity, která však tvoří pouze menšinu a 

nemá s islámem jako takovým nic společného. Blair v závěru zdůraznil, ţe je 

Británie imigraci stále otevřená a uznává právo imigrantů na to být odlišní, coţ 

ale nemění nic na jejich povinnosti se do britské společnosti integrovat.
141

  

 

3.4. Konzervativci a multikulturalismus 

 

Po volbách v roce 2010 nastoupila v Británii vláda koalice Konzervativní a 

Liberální strany, coţ mělo mít za následek tvrdší přístup vůči imigrantům a 

etnickým menšinám. Konzervativní strana měla totiţ ve svém volebním 

programu cíl sníţit čistou imigraci do Británie ze stovek na desítky tisíc 

imigrantů ročně.
142

 Tvrdší přístup k jiţ usazeným menšinám signalizovala 

kritická rétorika předních představitelů Konzervativní strany vůči integrační 

politice labouristů.  

Jiţ v roce 2007 přednesla Sayeeda Warsi, tehdejší stínová ministrině pro 

komunitní kohezi, projev, ve kterém kritizovala představitele Labouristické 

strany, ţe se kvůli multikulturní ideologii soustřeďují na to, co společnost 

rozděluje a ţe by měl být kladen větší důraz na hodnoty, které většinová a 

menšinová společnost sdílí.
143

 Ve stejném roce odsoudil ve svém projevu politiku 

multikulturalismu i předseda strany David Cameron za to, ţe je zodpovědná za 

fakt, ţe jsou komunity rozděleny podle etnických linií. Multikulturalismus podle 

něj také podkopává národní identitu. 

 Asi nejznámějším Cameronovým vystoupením kritizujícím 

multikulturalismus se stal projev z Mnichovské bezpečnostní konference z roku 
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2011. V něm obviňoval multikulturalismus z toho, ţe je jedním z důvodů 

radikalizace mladých muslimů. Měl totiţ za důsledek to, ţe se v Británii 

nevytvořila společná identita zaloţena na sdílených hodnotách. Kvůli 

multikulturalismu se v Británii podle něj vytvořilo mnoho segregovaných 

komunit, které se chovají způsobem, který odporuje britským hodnotám. Británie 

by si podle něj z tohoto selhání měla vzít příklad a pokusit se vytvořit koheznější 

společnost sdílející stejný hodnotový základ. Britská vláda by měla zároveň 

radikálně potírat všechny formy radikalismu.
144

 Ve stejném roce pronesl 

Cameron projev o imigraci. V něm obvinil Labouristickou stranu z toho, ţe svou 

nezodpovědnou imigrační politikou vytvořila na společnost příliš velký nátlak. 

Kvůli příliš vysokému počtu migrantů totiţ komunity nebyly schopny nově 

příchozí dobře integrovat. Cameron proto tvrdil, ţe se vláda bude snaţit čistou 

imigraci sníţit ze stovek na desítky tisíc imigrantů ročně a bude vytvářet větší 

nátlak na jejich integraci.
145

 

 Co se však konkrétních integračních politik vládní koalice týče, tak v nich 

lze vypozorovat kontinuitu s politikou komunitní koheze, která byla prosazována 

jiţ od roku 2001.
146

 V roce 2012 představila vládnoucí koalice svůj vlastní 

integrační plán, který nazvala Vytváření podmínek pro integraci (Creating 

conditions for integration). Jedním z konkrétních programů této strategie byla 

např. Národní občanská sluţba (National Citizen Service). Ta sdruţovala mladé 

lidi ze stejných oblastí ale odlišného zázemí, aby vytvářeli projekty zlepšující 

ţivot ve svých komunitách. Vláda podporovala také akční plány, které měly za 

úkol řešit konkrétní problémy vyčleněných komunit. Jedním z nich byl třeba 

omezený přístup mladých z těchto komunit k vyššímu vzdělání, který měla řešit 

speciální stipendia. Skrze zvýšení fondů pro bezplatnou výuku angličtiny ve 

znevýhodněných komunitách chtěla vláda bojovat s faktem, ţe stále nemalá část 
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obyvatel těchto komunit nezvládá dostatečně anglický jazyk, čímţ si vytváří vůči 

většinové společnosti bariéry. 
147

 

 V imigrační politice nové vlády byla vidět snaha o proklamovanou větší 

kontrolu počtu nových imigrantů. Koaliční vláda např. přestala vydávat pracovní 

víza pro nekvalifikované migranty ze zemí mimo EU a pro kvalifikované 

migranty nastavila kvóty. Rodinní příslušníci britských občanů mohli nově do 

Británie imigrovat pouze pod podmínkou, ţe měl jejich partner v Británii příjem, 

který nebyl niţší neţ 18 600 liber ročně. O trvalý pobyt si mohli nově zaţádat ne 

po dvou, ale aţ po pěti letech pobytu v Británii. Vláda sníţila také nepřímo počet 

zahraničních studentů tím, ţe pracovní povolení dostávali pouze studenti 

akreditovaných vysokých škol.
148

 Sníţení čisté imigrace na desítky tisíc ročně 

však dosaţeno nebylo. Došlo sice k poklesu počtu imigrantů ze třetích zemí, 

zároveň však vzrost počet imigrantů z EU a klesl počet britských emigrantů. 

Čistá imigrace za Cameronovy vlády se tak pohybovala okolo 200 000 imigrantů 

ročně.
149

 

 V nátlaku na integraci skrze zpřísnění podmínek pro naturalizaci lze ale 

opět zpozorovat kontinuitu s politikou Labouristické strany. Cameronova vláda 

v roce 2013 zpřísnila jazykové testy pro ţadatele o občanství, které zavedla 

Labouristická strana. Ţadatelé nově museli dosáhnout minimální úrovně B1 

evropského referenčního rámce. Vláda nadále podmiňovala naturalizaci 

imigrantů úspěšným sloţením testu Ţivot ve Velké Británii, neboť znalost 

základů britské kultury a historie  byla pro jejich úspěšnou integraci nezbytná. 
150

 

 Projevy představitelů Konzervativní strany kritizující nedostatečnou snahu 

Labouristické strany o integraci menšin nereflektovaly fakt, ţe Labouristická 

                                                 
147

 Creating the conditions for integration (London: Department for Communities and Local Government, 

2012): 12 - 15, 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/7504/2092103.pdf 

(zpřístupněno 17. 4. 2015). 
148

 Jonathan Portes, "A comprehensive look at the Coalition Government’s record on immigration", The 

London School of Economics and Political Science (26. 2. 2015), 

http://blogs.lse.ac.uk/politicsandpolicy/the-coalition-governments-record-on-immigration/ (zpřístupněno 

13. 4. 2015). 
149

 Steve Doughty, "Now net migration is on the rise again―. 
150

 David Robinson, "Migration policy under the coalition government", People, Place and Policy, Vol. 7, 

Issue 2 (2013): 77, http://extra.shu.ac.uk/ppp-online/wp-content/uploads/2013/10/migration-policy-

coalition-government.pdf (zpřístupněno 17. 4. 2015). 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/7504/2092103.pdf
http://blogs.lse.ac.uk/politicsandpolicy/the-coalition-governments-record-on-immigration/
http://extra.shu.ac.uk/ppp-online/wp-content/uploads/2013/10/migration-policy-coalition-government.pdf
http://extra.shu.ac.uk/ppp-online/wp-content/uploads/2013/10/migration-policy-coalition-government.pdf


 41 

strana po roce 2001 začala jako první aktivně prosazovat politiku komunitní 

koheze. Konzervativci se kroky Labouristické strany snaţili naopak vykreslit 

jako politiky, které kladly přílišný důraz na to, co společnost rozděluje a 

přispívaly k prohlubování problémů vyloučených komunit. Integrační politiky 

současné koaliční vlády byly ale pouze rozšířením změn, které započala 

Labouristické strana. Je proto zřejmé, ţe jedním z důvodů těchto projevů bylo 

poškodit Labouristickou stranu a vykreslit současné kroky koaliční vlády jako 

pozitivní změny.  

Co se imigrační politiky týče, tak v ní, na rozdíl od integrační politiky, 

docházelo ke skutečným změnám, které rétorika konzervativních politiků 

doprovázela. Snaha sníţit čistou imigraci na desítky tisíc přistěhovalců ročně 

však naráţela na fakt, ţe je Británie součástí EU. Omezení imigrace z jejich 

členských zemí se za současných podmínek jeví jako nemoţné. 
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ZÁVĚR 
 

Kanada i Velká Británie jsou označovány jako země, které se staly průkopníky 

politiky multikulturalismu. V Kanadě má však multikulturalismus daleko hlubší 

kořeny, neţ v Británii. Multikulturalismus je v Kanadě důleţitou součástí identity 

a je chápán nejen jako způsob akomodace přistěhovalců, ale také původních 

obyvatel a Québečanů. Lze ho dokonce vnímat jako jeden z důvodů, proč si 

Kanada zachovala územní celistvost.  

Ve Velké Británii naopak multikulturalismus definoval vţdy pouze přístup 

většinové společnosti k imigrantům a etnickým menšinám. Politika 

multikulturalismu pro Británii nikdy neznamenala tak radikální přeměnu identity 

a sdílené kultury, jako tomu bylo v Kanadě. Britská kultura měla ve veřejném 

prostoru vţdy hlavní vliv a multikulturalismus spočíval spíše v tom, ţe dával 

prostor pro rozvoj menšinových kultur v soukromém ţivotě přistěhovalců. 

Multikulturalismus nikdy nebyl, na rozdíl od Kanady, oficiálně ukotven 

v britském právním systému. 

Multikulturalismus v Kanadě se od britského modelu také apriorně lišil 

typem politik, které s ním byly spojeny. Jiţ P. E. Trudeau ve svém prvním 

projevu o multikulturalismu zdůraznil, ţe si nepřeje, aby se komunity uzavíraly 

do sebe. Hlavním cílem jeho kroků bylo vytvoření co nejtolerantnější prostředí 

pro menšiny, ve kterém by čelily minimu překáţek pro aktivní participaci ve 

společnosti. Důraz na jejich aktivní integraci byl stvrzen v 90. letech, kdy 

Kanada upustila od jednostranné podpory jednotlivých menšinových kultur a 

zaměřila se více na podporu mezikulturního pochopení a odstraňování bariér, 

které menšinám bránily k úspěchu.  

V kanadském politickém spektru v současnosti panuje vůči politice 

multikulturalismu kladný konsensus. Dokonce i současná Konzervativní strana se 

stala hlasitým obhájcem této politiky. Kladný přístup kanadské pravice je ale do 

velké míry ovlivněn její zkušeností z 90. let, kdy tehdejší nově vzniklá Reformní 

strana s kritikou multikulturalismu narazila. Jejím problémem byl jednak růst 

podpory multikulturalismu u většinové společnosti, ale hlavně rostoucí důleţitost 
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politické podpory etnických menšin a přistěhovalců. Ti totiţ zpravidla hlasovali 

pro opoziční strany, coţ se pro kanadskou pravici ukázovalo být jako fatální. 

Nově sjednocená pravice tak po přelomu století radikálně přehodnotila svůj 

přístup k těmto skupinám a vytvořila si strategii, která měla za účel získat jejich 

politické body. Tato strategie se ukázala být jako úspěšná. Reálné změny politik 

jsou však částečně v rozporu s pozitivní rétorikou konzervativců i s původními 

ideály politiky multikulturalismu. Jedná se především o zneuţívání programu 

TFWP pro nekvalifikované pracovníky a radikální zpřísnění podmínek pro 

ţadatele o azyl.  

Britská politika multikulturalismu stála především na boji proti 

diskriminaci a na tom, ţe byla menšinám garantovaná volnost v rozvíjení svých 

původních kultur a hodnot v soukromém ţivotě. Britský multikulturalismus 

nekladl velký důraz na integraci menšin a podle mnohých je viníkem sociálního 

vyloučení některých skupin, které vedly aţ k nepokojům v roce 2001. 

Multikulturalismus byl proto v Británii nahrazen politikou komunitní koheze, 

která klade větší důraz na mezikulturní pochopení, budování společných hodnot, 

odstraňování bariér k úspěchu a lepší integraci cizinců. Politika komunitní 

koheze se velmi přiblíţila kanadskému modelu multikulturalismu. Slovo 

multikulturalismus je nicméně v britském kontextu natolik zdiskreditováno, ţe se 

pro tento typ jiţ nepouţívá a bylo nahrazeno slovním spojením komunitní 

koheze. 

Tento fakt reflektovala po přelomu století rétorika britských politiků, kteří 

multikulturalismus označovali za naivní politiku minulosti, která měla za 

důsledek vytvoření bariér ve společnosti. David Cameron kritiku 

multikulturalismu vystupňoval tím, ţe prohlásil, ţe multikulturalismus selhal a 

poukázal na přímou spojitost mezi politikou multikulturalismu a radikalizací 

muslimů. Politika multikulturalismu prosazovaná předchozími vládami podle něj 

měla být nahrazena politikou prosazující společné britské hodnoty. David 

Cameron však ve svých projevech nereflektoval změnu přístupu předchozí 

labouristické vlády ve formě politiky komunitní koheze. Vyostřená rétorika 

Camerona vůči multikulturalismu tak neznamenala ţádné zásadní změny 
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integračních politik Británie. Konkrétní Cameronovy politiky byly totiţ pouze 

rozšířením politik komunitní koheze předchozí vlády. Je proto moţné se 

domnívat, ţe jedním z cílů Cameronovy rétoriky bylo přesvědčit veřejnost, ţe 

politiky Labouristické strany vedly pouze k vytváření bariér ve společnosti. 

Politiky Konzervativní strany byly naopak vykresleny jako pozitivní změny, 

které vytváří koheznější společnost. 
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SUMMARY 
 

Canada and the United Kingdon are seen as one of the first founders of the 

multicultural policies. However, multiculturalism in Canada has much deeper 

roots than in the UK. Multiculturalism in Canada is a very important part of its 

national identity and is understood not only as a way of accommodating 

immigrants, but also the First nations and Quebecers. Multiculturalism might be 

understood as one of the reasons for Canadian territorial integrity. 

 On the other hand, in the UK, multiculturalism has always defined only 

the relationship between the majority population and the immigrants and ethnic 

minorities. The policy of multiculturalism in the UK has never meant a radical 

change in the country’s identity and shared culture, as it was the case in Canada. 

The British culture has always had a dominant influence in the public life. 

Multiculturalism in the UK meant only the fact, that minorities had the freedom 

to express and evolve their minority cultures in their personal lives. Unlike in 

Canada, multiculturalism in the UK has never been enacted by any law. 

 Multiculturalism in Canada has always differed from the British model in 

its actual policies as well. Even P. E. Trudeau in his first public speech about 

multiculturalism stressed that he doesn‘t wish to create a society in which 

cummunities are closed from one another. The main reason for the Canadian 

multicultural policies was to create an environment, that would be tolerant 

towards minorities with minimum obstacles that would limit their active 

participation in society. The emphasis on immigrrant‘s integration was confirmed 

in the 90‘s when Canadian government dropped its support for minority cultural 

activities and shifted the emphasis to a promotion of intercultural understanding 

and removing the obstacles for minority‘s success in the Canadian society. 

 Nowadays, there is a consensus in the Canadian politics in a way that all 

the major political parties support multiculturalism. Even the current 

Conservative party has become a vocal defender of multiculturalism. However, 

the possitive approach of Canadian right wing is very much influenced by its 

experience from the 90’s when the Reform Party of Canada did not succeeded 
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with its criticism of multiculturalism. Its problem was the fact that 

multiculturalism was at that time gaining support by the majority population and 

that the ethnic vote was increasingly important for the success in the elections. 

The majority of immigrants and ethnic minorities, however, were voting in 

favour of the opposition which eventually turned out to be fatal for the Reform. 

Therefore, the newly united right wing has quickly changed its approach towards 

multiculturalism and created a strategy that was supposed to gain their political 

preferences. This has turned out to be a very successful strategy for the 

Conservative’s. Some of their real policy changes, however, were in 

contradiction towards their possitive rhetoric and the original ideals of 

multiculturalism. The most controversial policies in this way was the abuse of 

TFWP programme for unskilled workers and a radically tougher approach 

towards asylum seekers. 

 On the other hand, the British multicultural policies were based mainly on 

the fight against discrimination and on the right of minorities to freely express 

their cultures and values. The British multiculturalism didn‘t emphasize the need 

of immigrants to integrate and is therefore by many seen as the main cause of 

social exclusion of some ethnic groups, that led to the riots in 2001. The policy of 

multiculturalism was therefore replaced with the policy of community cohesion, 

which put emphasis on intercultural understanding, creation of shared values, 

removing the barriers to success of minorities and their better integration. The 

policies of community cohesion are very similar to the current Canadian model 

of multiculturalism. The actual term multiculturalism is, however, in the British 

context so discredited that it has been rather replaced by the term community 

cohesion. 

 This fact has been reflected since the beginning of century by the rhetoric 

of British politicians, who see multiculturalism as a naive policy of the past that 

led the country to social devision along the ethnic lines. David Cameron has even 

increased the criticism by claiming that multiculturalism has failed and by 

making connection between the policy and the rise of Muslim radicalism. 

According to Cameron, the policy of multiculturalism, that was promoted by the 
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former goverments, should be therefore replaced by a policy, that promotes 

common values and not segregation. However, Cameron didn‘t reflect the fact 

the change o the approach of the former Labour government, which was 

promoting the policy of community cohesion. The sharp rhetoric of David 

Cameron doesn‘t imply any changes in the course of British integration policies 

because Cameron‘s actual policies are only continuation of the course started by 

Labour. It is therefore possible to say that one of the goals of Cameron’s rhetoric 

was to persuade the public that the policies of Labour were only leading to 

creation of barriers in society. On the other hand, the policies of the 

Conservatives were described as innovative changes that would create a more 

cohesive society 
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