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Abstrakt 

V bakalárskej práci s názvom „Premena imigračnej politiky Kanady za konzervatívnej 

vlády Stephena Harpera“ sú predstavené a následne analyzované zmeny v imigračnej 

politike Kanady, ktoré boli uskutočnené za vlády konzervatívneho premiéra Stephena 

Harpera (2006–2015). Cieľom práce je poukázať na zásadnú zmenu v charaktere 

imigračnej politiky Kanady. Tézou práce je: „Kanada upúšťa od hľadania ideálneho 

občana a zameriava sa na výber ideálneho pracovníka.“ Prvú kapitolu práce tvorí 

historický exkurz, v ktorom je uvedená úloha imigrácie v kanadskej spoločnosti a hlavné 

míľniky v kanadskej imigračnej politike pred nástupom Harperovej vlády. Poukazuje tiež 

na najvýraznejšie problémy a výzvy v tejto oblasti, ktorým Kanada čelila a boli jednou z 

príčin súčasnej reformy imigračného systému. Kľúčovú časť práce tvorí druhá kapitola, 

ktorá analyzuje jednotlivé zmeny v imigračnej politike, ku ktorým došlo v priebehu vlády 

Stephena Harpera. Naprieč celou kapitolou je demonštrované ako vďaka konkrétnym 

zmenám dochádza k premene charakteru kanadskej imigračnej politiky. Obsahom 

poslednej kapitoly práce je rozbor dopadu uskutočnených reforiem na kanadský 

imigračný systém a spoločnosť. 

 

Abstract 

In this bachelor thesis, titled "The Shift in Canadian Immigration policy under the 

Conservative government of Stephen Harper", are introduced and subsequently analyzed 

changes in the immigration policy of Canada that have been made under the government 

of conservative Prime Minister Stephen Harper (2006-2015). The aim of this work is to 

point out a fundamental change in the nature of immigration policy of Canada. The thesis 



 

 

   

of the work is: "Canada abandons the search for the perfect citizen and focuses on 

selecting an ideal worker." The first chapter of the thesis is a historical overview, which 

explains the role of immigration in Canadian society and major milestones in Canadian 

immigration policies before the Harper government. It also notes the most significant 

problems and challenges in this field Canada faced and were one of the causes of the 

current reform of the immigration system. A key part of the thesis is the second chapter, 

which analyzes the different changes in immigration policy, which took place under the 

government of Stephen Harper. Through entire chapter is demonstrated how the 

individual changes will transform the nature of Canadian immigration policy. The last 

chapter of this work analyzes the impact of implementing reforms to Canada's 

immigration system and society. 
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Úvod 

V predkladanej bakalárskej práci „Premena imigračnej politiky Kanady za konzervatívnej 

vlády Stephena Harpera“ predstavujem a následne analyzujem zmeny v imigračnej 

politike Kanady, ktoré boli uskutočnené za vlády konzervatívneho premiéra Stephena 

Harpera (2006–2015). Predovšetkým sa zaoberám tým, ako sa vďaka uskutočneným 

reformám zmenil charakter kanadskej imigračnej politiky. Cieľom práce je poukázať na 

zásadnú zmenu v charaktere imigračnej politiky Kanady. Na základe toho si stanovujem 

nasledujúcu tézu: „Kanada upúšťa od hľadania ideálneho občana a zameriava sa na výber 

ideálneho pracovníka.“  

Pre dosiahnutie tohto cieľa hneď na začiatku definujem základné pojmy, ktoré 

v práci používam, a to bootstrap immigrant  a imigračná politika. Rovnako v úvode 

predstavujem teoretický rámec, z ktorého práca vychádza. Využívam pri tom rozdelenie 

a charakteristiku imigračných perspektív podľa amerického profesora sociológie Johna 

D. Skrentnyho.  

 Prvú kapitolu práce tvorí historický exkurz, v ktorom uvádzam úlohu imigrácie v 

kanadskej spoločnosti a hlavné míľniky v kanadskej imigračnej politike pred nástupom 

Harperovej vlády. Poukazujem tiež na najvýraznejšie problémy a výzvy v tejto oblasti, 

ktorým Kanada čelila a boli jednou z príčin súčasnej reformy imigračného systému. 

Kľúčovú časť práce tvorí druhá kapitola, v ktorej analyzujem jednotlivé zmeny 

v imigračnej politike, ku ktorým došlo v priebehu vlády Stephena Harpera. Na začiatku 

sa zaoberám zmenami v spôsobe tvorby imigračnej politiky. Ďalej rozoberám reformy 

uskutočnené  v programoch určených pre jednotlivé kategórie imigrantov – ekonomickí, 

humanitárni a rodinní. Naprieč celou kapitolou demonštrujem ako vďaka konkrétnym 

zmenám dochádza k premene charakteru kanadskej imigračnej politiky. Obsahom 

poslednej kapitoly práce je rozbor dopadu uskutočnených reforiem na kanadský 

imigračný systém a spoločnosť. Zameriavam sa pri tom nielen na okamžité dôsledky, ale 

i tie dlhodobé, ktoré prispievajú k zmene vo vnímaní Kanady potenciálnymi imigrantami.        

 V práci sú v rámci empiricko-analytického prístupu využívané nasledovné 

metódy slúžiace k potvrdeniu platnosti tézy. Hlavnou metódou je analýza primárnych 

a sekundárnych zdrojov zaoberajúcich sa danou problematikou. Z primárnych zdrojov sú 

to predovšetkým zákony, oficiálne brožúry, programové manifesty a vyhlásenia 

politických predstaviteľov. Sekundárne zdroje predstavujú monografie, zborníky 
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príspevkov, články v periodikách a na internete. V menšej miere využívam v práci aj 

analýzu štatistických údajov. 

 S ohľadom na stanovenú tézu a zameranie bakalárskej práce sa pokúšam 

zodpovedať na nasledujúce výskumné otázky: 

1) Prečo dochádza k zmenám v imigračnom systéme Kanady práve teraz? 

2) Prečo je zlučovanie rodín, kedysi hlavný prúd imigrácie, dnes na ústupe? 

3) Kto je v súčasnosti pre Kanadu ideálnym imigrantom? 

4) Bude mať nová imigračná politika dopad na rozloženie moci v dolnej snemovni 

parlamentu? 

5) Stráca sa výnimočnosť kanadskej imigračnej politiky? 

 

Bootstrap immigrant  

Koncept „bootstrappingu“ sa datuje minimálne do roku 1890, kedy Horatio Alger napísal 

knihu o chlapcoch, ktorí vďaka tvrdej práci vystúpili po sociálnom rebríčku z chudoby, 

a tento koncept je úzko prepojený s iným mýtickým ideálom – americkým snom.1   

 Cieľom tejto politiky je lepšie zladiť schopnosti prisťahovalcov s potrebami 

(kanadskej) ekonomiky. Ideálnym „bootstrap“ imigrantom je vzdelaný jedinec, ktorý 

plynule hovorí anglicky, francúzsky alebo oboma jazykmi súčasne. Zároveň je 

sebestačný, dokáže sa bez problémov uplatniť na trhu práce a čo je najdôležitejšie – 

nepotrebuje žiadnu pomoc od štátu.2 

Imigračná politika 

Imigračná politika sa stáva dôležitou súčasťou ekonomického rastu a rozvoja na celom 

svete, pretože takmer všetky vyspelé štáty čelia radu spoločných problémov týkajúcich 

sa udržateľnosti ich ekonomického rastu a sociálneho štátu. Medzi tieto výzvy patrí 

klesajúca pôrodnosť, starnutie populácie a pracovná sila, ktorá je čoraz vzdelanejšou hoci 

sektor vyžadujúci ľudí s nižšou kvalifikáciou (predovšetkým služby akými je 

starostlivosť o starších, upratovanie a príprava jedla) je na vzostupe. Zároveň rastúca 

miera technických inovácii vytvára dopyt po kvalifikovaných pracovníkoch, najmä 

vedcoch a inžinieroch.3 

                                                 
1 Noliwe M. Rooks, „The Myth of Bootstrapping“ TIME (7. septembra 2012), 

http://ideas.time.com/2012/09/07/the-myth-of-bootstrapping/ (stiahnuté 15. 3. 2015). 
2 John Ibbitson, Bootstrap Immigrants: Assessing the Conservative Transformation of Canada’s 

Immigration Policy (Ontario: CIGI, 2014), 2.   
3 John Skrentny, „How to Understand Immigration Policy”, Brown Journal of World Affairs 20, č. 1 

(jeseň/zima 2013): 139. 
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Napriek týmto spoločným výzvam sa imigračná politika krajín líši a nezriedka 

býva predmetom ostrých politických diskusií. Charakter rozdielnych politických názorov 

a zdrojov konfliktu týkajúcich sa imigrácie nie je tak zrejmý ako súčasné demografické 

výzvy. Avšak väčšina týchto sporov môže byť lepšie pochopená, keď si uvedomíme, že 

sú založené na protikladných pohľadoch  alebo politických paradigmách. Tieto 

perspektívy dodávajú logiku pre pochopenie imigračných politík tým, že definujú svoje 

ciele, schémy a priority.4 

V duchu ideálnych typov popísaných Maxom Weberom kategorizoval John 

Skrentny formy logiky, ktoré zaraďujú súčasné imigračné politiky do troch hlavných 

perspektív. Weber použil ideálne typy ako pojmový aparát slúžiaci na pochopenie 

sociálnej zložitosti skutočného svetu hoci tie v čistej podobe v skutočnom svete 

neexistujú.5 To isté platí aj pre perspektívy imigračnej politiky. Hoci v reálnom svete 

neexistujú, určitá logika ktorá každú z nich stelesňuje, sa objavuje v súčasných 

diskusiách. Niektoré krajiny formujú svoju imigračnú politiku s perspektívou 

geopolitickou zameriavajúc sa tým na zlepšenie medzinárodných vzťahov, ale táto 

perspektíva je od konca studenej vojny na ústupe. Perspektíva ekonomického rastu, 

perspektíva ľudských práv a perspektíva tradičných spoločenstiev sú v súčasnosti 

najčastejšími a najzreteľnejšími v imigračných politikách rozvinutých krajín.6  

Tri hlavné ekonomické perspektívy podľa Skrentnyho sú perspektíva 

ekonomická, perspektíva zameraná na práva a perspektíva tradičnej komunity. 

Ekonomická perspektíva  je najbežnejšou perspektívou posledných desaťročí. Podľa nej 

by politika mala byť zameraná na hospodársky rast tak, aby poskytla čo najväčšie dobro 

pre čo najviac ľudí. Vyskytuje sa v dvoch variantoch. Prvý sa sústreďuje na 

maximalizovanie profitov dodávaním veľkej a flexibilnej pracovnej sily pre 

zamestnávateľov a tlačí na politiku otvorených hraníc. Táto politika je typická pre krajiny 

Západu. Druhý variant, častý vo východnej Ázii, sa zameriava na možné náklady spojené 

s imigráciou a presadzuje, aby boli vpustení iba tí imigranti, ktorých zamestnávatelia 

potrebujú. Cieľom je minimalizovať náklady štátu na podporu nezamestnaných 

a nepracujúce závislé osoby. V oboch prípadoch imigrácia slúži ekonomike, 

predovšetkým zamestnávateľom, a tým spoločnosť prosperuje ako celok. Na druhú 

                                                 
4 Peter Hall, „Policy Paradigm, Social Learning, and the State: The Case of Economic Policymaking in 

Britain”, Comparative Politics 25 (apríl 1993): 275–296. 
5 Max Weber, „Objectivity in Social Science and Social Policy”, The Methodology of the Social Sciences 

(1949): 50–53. 
6 Skrentny, „How to Understand Immigration Policy”, 140. 
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stranu, politika založená na perspektíve práv tlačí na voľný pohyb osôb a zlučovanie rodín 

– bez ohľadu na ekonomický prínos. Vo svojom druhom variante kladie dôraz na práva 

občanov a presadzuje, aby zamestnávatelia v prvom rade zamestnávali občanov a nie 

lacnejšie pracovnú silu zo zahraničia. Perspektíva tradičnej komunity sa podobne ako 

ekonomická sústreďuje na spoločné dobro, ale úplne iným spôsobom. V tomto prípade 

smerovanie k spoločnému dobru znamená ochranu jestvujúcej kultúry, spoločenských 

vzťahov, spoločenského poriadku a je proti ovplyvňovaniu právnych predpisov 

imigráciou. Zároveň tlačí na obmedzovanie imigrácie a kultúrnu asimiláciu imigrantov.7 

Kanada je jedným z inovátorov v tejto oblasti. Zatiaľ čo imigračný systém 

Spojených štátov kládol dôraz na práva, predovšetkým práva imigrantov, Kanada od 60. 

rokov vyslovene dávala prednosť kvalifikovaným imigrantom skrze systém, ktorý ich 

ohodnotil na základe rôznych faktorov, ale predovšetkým podľa úrovne vzdelania. Na 

druhú stranu liberalizmus bol v Kanade viditeľný vo veľkorysých ustanoveniach 

týkajúcich sa politiky zlučovania rodín, utečencov a azylantov. Ako dokazujem ďalej vo 

svoje práci, táto perspektíva je v súčasnosti na ústupe.8       

 

Kritika literatúry 

Imigrácia je jedným z fenoménov našej doby, preto sa jej venujú nielen autori odborných 

kníh, ale priestor je jej vyčlenený aj v rámci publikácií určených pre širokú verejnosť. 

Vedúcim textom v tejto oblasti je dielo The Age of Migration: International Population 

Movements in the Modern World,9 ktoré ponúka globálny pohľad na charakter 

migračných tokov, vysvetľuje prečo k nim dochádza a aké sú ich dôsledky pre spoločnosť 

v krajine pôvodu i cieľovej krajine. Jednotlivé kapitoly poskytujú aktuálne popisy 

a porovnávacie analýzy hlavných migračných regiónov na severe a juhu. Tiež skúma rolu 

populačných presunov na vytváranie etnických menšín a dopad rastúcej etnickej diverzity 

na ekonomiky, kultúry a politické inštitúcie.  

 Imigračnej politike vo všeobecnosti sa venuje John D. Skrentny vo svojom článku 

How to Understand Immigration Policy.10 Vysvetľuje ako sa imigračná politika stáva 

                                                 
7 Ibid., 140–142. 
8 Jeroen Doomernik, Rey Koslowski a Dietrich Thräinhardt, The Battle for the Brains: Why Immigration 

Policy is not Enough to Attract the Highly Skilled (Washington, D.C.: German Marshall Fund Paper Series, 

2009), 135–136. 
9Stephen Castles, Hein de Haas a Mark Miller, The Age of Migration: International Population Movements 

in the Modern World (New York: The Guilford Press, 2013).  
10 John Skrentny, „How to Understand Immigration Policy”, Brown Journal of World Affairs 20, č. 1 

(jeseň/zima 2013): 139–152. 
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dôležitou súčasťou ekonomického rastu krajín a akým výzvam čelí v súčasnosti. Skrentny 

ďalej rozdeľuje imigračné politiky podľa troch hlavných perspektív, ktoré sledujú, na 

ekonomickú, ľudskoprávnu a tradičnej spoločnosti. Ukazuje ako sú jednotlivé 

perspektívy využívané a kombinované v rámci imigračných politík USA, Kanady a 

západnej Európy. 

 Medzinárodný kontext, ciele imigračnej politiky a rolu imigrácie v napĺňaní 

demografických a ekonomických potrieb Kanady analyzuje skupina autorov pod vedením 

Charlesa Beacha v monografii Canadian Immigration Policy for the 21st Century.11 V 

knihe z roku 2008 Immigration and Integration in Canada in the Twenty-first Century sa 

John Biles pozerá na sociálnu, kultúrnu, ekonomickú a politickú integráciu v Kanade 

a dáva odporúčania ako zmeniť imigračnú a integračnú politiku Kanady.12  

 Z českých akademikov sa históriou a politikou Kanady zaoberá Lenka rovná 

v diele Dějiny Kanady. 13 Rieši predovšetkým imigráciu do Kanady v priebehu histórie 

a dôležitosť imigrácie pre tamojšiu spoločnosť. Imigračnej a integračnej politike 

v Kanade sa venuje v svojej dizertačnej práci Magdalena Fiřtová.14 Cieľom práce je 

ponúknuť širší porovnávací základ v oblasti makro-sociologickej a politickej diskusii 

o imigrácii.  

  

                                                 
11 Charles Beach, Alan Green a Jeffrey Reitz, Canadian Immigration Policy for the 21st Century (Ontario: 

John Deutsch Institute for the Study of Economic Policy, 2003). 
12 John Biles, Meyer Burstein a James Frideres, Immigration and Integration in Canada in the Twenty-first 

Century (Kingston: Queen’s Policy Studies, 2008).  
13 Lenka Rovná a Miroslav Jindra, Dějiny Kanady (Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000). 
14 Magdalena Fiřtová, „Tvorba aktivní imigrační politiky: případová studie Kanady“ (doktorská disertace, 

Univerzita Karlova, 2007). 
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1. Historický exkurz 

Kanada ukazuje jeden z najmenších rozdielov rozvinutých krajín v oblasti imigračných 

cieľov a reálnych výsledkov. Cieľom kanadskej imigračnej politiky je prijať každý rok 

počet imigrantov zodpovedajúci 1 % svojej aktuálnej populácie, čo by predstavovalo 

okolo 310 tisíc osôb. V skutočnosti do Kanady prichádza približne 225 až 250 tisíc 

imigrantov ročne, čo predstavuje ročný prírastok populácie o 0,75 % vďaka imigrácii.15 

Kanada má štedré sociálne programy a vysokú mieru schválenia imigračnej politiky 

verejnosťou, čo je výsledkom najmä toho, že: 

 Systému prijímania dominujú najmä žiadatelia, ktorí získali dosť bodov 

v špeciálne vytvorenom teste, ktorého cieľom je zabezpečiť, aby boli pre Kanadu 

ekonomickým prínosom; 

 Minimálna ilegálna imigrácia, ktorá je spôsobená tým, že Kanada nezdieľa 

hranicu s prevažne emigrantskou krajinou, ale naopak, zdieľa hranicu s krajinou, 

ktorá imigrantov vo veľkom počte prijíma (Spojené štáty); 

 Zákony o migrácii, ktoré sú prístupné administratívnym zásahom, povoľujú 

relatívne rýchle zmeny, ktoré odvrátia prípadné problémy spojené s migráciou.16 

Kanada je jednou z mála krajín, ktoré vydávajú viac finančných prostriedkov na 

integráciu imigrantov než na vynucovanie imigračných zákonov a azylový proces 

dohromady. V roku 1998, Kanada minula približne 6 tisíc kanadských dolárov (CAD) na 

usídlenie jedného imigranta, čo predstavuje 1,2 miliardy CAD na integráciu 200 tisíc 

imigrantov.17 Na porovnanie, výdavky na vymáhanie predstavovali približne 1,16 

miliardy ročne.18  

Kanada v roku 2013 prijala 258 953 trvalých imigrantov, pričom jej populácia 

v tom čase bola 35 miliónov obyvateľov. Celkový prírastok imigrantov tak v danom roku 

                                                 
15 Liette Gilbert, „Canada’s Visa Requirement for Mexicans and Its Political Rationalities“, Norteamérica 

8, č. 1 (2013): 24. 
16 Philip Martin, Bordering on Control: Combating Irregular Migration in North America and Europe 

(Davis: University of California, 2003), 36. 
17 Program na usídlenie (The Settlement Program) pomáha imigrantom a utečencom pri prekonávaní bariér, 

ktorým ako novousadlíci často čelia. Program sa zameriava na štyri oblasti: informovanie a orientácia, 

výuka jazyka a rozšírenie kvalifikácie, prístup na trh práce a uvítacie spoločenstvá. Väčšina služieb je 

vytváraná a poskytovaná súkromnými organizáciami. Z programu je napríklad financovaná výuka úradných 

jazykov, rekvalifikačné programy a právne poradenstvo.  
18 John Biles, Meyer Burstein a James Frideres, Immigration and Integration in Canada (Kingston: Queen’s 

University, 2008), 29. 
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predstavoval 0,7 %.19 Je jedinou krajinou, ktorá dlhodobo prijíma menší počet imigrantov 

než má stanovené vo svojich cieľoch, a to 1 % populácie ročne. Premiér za Liberálnu 

stranu Kanady Jean Chrétien v júli 2002 povedal: „Sme si vedomí toho, že naša populácia 

nerastie tak rýchlo, ako by mala. A to je dôvod, prečo máme veľmi otvorenú imigračnú 

politiku. A pracujeme na jej reforme. Pretože nedosahujeme taký počet imigrantov, aký 

naša ekonomika vyžaduje.“20 Bývalý federálny minister pre občianstvo a imigráciu Denis 

Coderre sa vyjadril v podobnom zmysle: „Som ministrom pre imigráciu, a nie ministrom 

imigrácie.”21  

Podľa sčítania obyvateľov z roku 2011, 6,8 milióna obyvateľov (20,6 percenta 

všetkých Kanaďanov) sa narodilo v zahraničí. Spomedzi všetkých imigrantov, ktorí prišli 

do Kanady medzi rokom 2006 a 2011, 56,9 % bolo pôvodom z Ázie (vrátane Blízkeho 

východu), 13,7 % z Európy, 12,5 % z Afriky a 12,3 % z Latinskej Ameriky. Hlavnými 

krajinami pôvodu imigrantov do Kanady boli v roku 2013 Čína (34 tisíc), India (33 tisíc) 

a Filipíny (30 tisíc).22 Väčšina imigrantov a je sústredená v troch provinciách – Ontario, 

Quebec a Britská Kolumbia.23 

Kanada má tri hlavné vstupné kanály pre trvalých imigrantov: 

 Zamestnanci alebo nezávislí kvalifikovaní robotníci – 57,2 percenta 

z celkového počtu imigrantov (258 953 osôb) prijatých v roku 2013, 

z toho 83 tisíc kvalifikovaných robotníkov, 40 tisíc skrze provinčné 

programy, 8 000 investorov, 400 podnikateľov a 300 samostatne 

zárobkovo činných osôb (SZČO); 

 Zlučovanie rodín – 79 tisíc (30,8 percenta); a  

 Utečenci – 24 tisíc (9,3 percenta).24 

                                                 
19 Government of Canada, Facts and Figures 2013 – Immigration Overview: Permanent Residents, 

http://www.cic.gc.ca/english/resources/statistics/facts2013/permanent/index.asp#figure1 (stiahnuté 15. 4. 

2015). a Government of Canada, Canada’s Total Population Estimates, 2013, 

http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/130926/dq130926a-eng.htm (stiahnuté 15. 4. 2015).  
20 Migration News, Canada: Population, Asylum, https://migration.ucdavis.edu/mn/more.php?id=2682 

(stiahnuté 15. 4. 2015). 
21 Angelo Persichilli, „Denis Coderre Defines Himself“ The Hill Times, 

http://www.hilltimes.com/backrooms/2002/03/11/denis-coderre-defines-himself/10223 (stiahnuté 14. 4. 

2015). 
22 Government of Canada, Facts and Figures 2013 – Immigration Overview: Permanent Residents, 

http://www.cic.gc.ca/english/resources/statistics/facts2013/permanent/10.asp (stiahnuté 15. 4. 2015).  
23 Government of Canada, Immigration and Ethnocultural Diversity in Canada, 

http://www12.statcan.gc.ca/nhs-enm/2011/as-sa/99-010-x/99-010-x2011001-eng.cfm#a2 (stiahnuté 15. 4. 

2015).  
24 Government of Canada, Facts and Figures 2013 – Immigration Overview: Permanent Residents, 

http://www.cic.gc.ca/english/resources/statistics/facts2013/permanent/02.asp (stiahnuté 15. 4. 2015).  
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Kanada tiež prijíma dočasných imigrantov, teda osoby, ktoré odídu z krajiny po 

určitej dobe práce, turizmu alebo obchodu. V Kanade sa v roku 2013 nachádzalo okrem 

trvalých imigrantov aj 104 tisíc pracovníkov, ktorí tam prišli prostredníctvom programu 

pre dočasných pracovníkov (TFWP) a takmer 305 tisíc medzinárodných študentov.25 

Existuje jeden špeciálny typ dočasného pracovníka – NAFTA odborník, ktorý je 

definovaný v kapitole 16 zmluvy o NAFTA. Toto ustanovenie povoľuje 64 typom 

profesií, vrátane účtovníkov, inžinierov a právnikov prekročiť kanadsko-americkú 

hranicu za účelom práce v druhej krajine na základe toho, že sa preukážu ponukou na 

prácu, potrebným vzdelaním a pasom.26 

Kanada každoročne prijíma približne aj 17 tisíc dočasných poľnohospodárskych 

pracovníkov. Väčšina z nich je z Jamajky a Mexika a z veľkej časti pracujú na ovocných, 

zeleninových a tabakových farmách v Ontáriu. Kanadskí farmári, ktorí chcú zamestnať 

hosťujúcich pracovníkov z Mexika, musia zaplatiť ich cestovné náklady do Kanady, 

poskytnúť im ubytovanie a zaplatiť im aspoň minimálnu mzdu. Výberové kritéria na 

pracovníkov sú postavené tak, aby podporovali návrat pracovníkov do krajiny ich pôvodu 

po tom, ako v Kanade odpracujú určitú dobu. Napríklad muž z Mexika musí byť vo 

vekovej kategórii 22 až 45 rokov, ženatý, s deťmi a jeho rodina musí po celú dobu ostať 

v Mexiku. Títo pracovníci taktiež musia mať minimálne trojročné vzdelanie, ale zároveň 

nie vzdelanie vyššie než je ukončené základné vzdelanie. Tento mexicko-kanadský 

hosťovský pracovný program je Mexikom považovaný za modelový program a mexická 

vláda vyvíja nátlak na americkú vládu, aby prijala podobný program, a tým lepšie riadila 

mexicko-americkú migráciu.27 

Až do roku 2008 nedochádzalo k prelínaniu medzi trvalými a dočasnými 

imigrantmi. V roku 2009 sa na transfer z dočasnej na trvalú migráciu začal využívať nový 

špecializovaný program určený pre tých, čo majú za sebou pracovné alebo študijné 

                                                 
25 Government of Canada, Work Permit Holders for Work Purposes with a Valid Permit on December 31st, 

http://www.cic.gc.ca/english/resources/statistics/facts2013/temporary/1-1.asp (stiahnuté 15. 4. 2015). a 

Government of Canada, International Students with a Valid Permit on December 31st, 

http://www.cic.gc.ca/english/resources/statistics/facts2013/temporary/4-1.asp (stiahnuté 15. 4. 2015).  
26 Irene Bloemraad, „Becoming a Citizen in the United States and Canada: Structured Mobilization and 

Immigrant Political Incorporation“, Social Forces 85, č. 2 (2006): 13–14. 
27 Estibaliz Jimenez, „L’immigration irrégulière et le trafic des migrants comme ultime recours pour 

atteindre le Canada : l’expérience migratoire des demandeurs d’asile“, Refuge 26, (2013): 148–160. 
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skúsenosti v Kanade (Canadian Experience Class, CEC).28 V roku 2013 vďaka tomuto 

programu získalo oprávnenie k trvalému pobytu približne 7 tisíc imigrantov.29   

Imigrácia bola a je dôležitým komponentom demografického rastu v priebehu 

celej histórie Kanady ako národného štátu. Kanadské imigračné prúdy a politika do veľkej 

miery odzrkadľujú situáciu v USA. Napríklad v roku 1882, keď Spojené štáty zakázali 

imigráciu z Číny, Kanada uskutočnila podobný krok v roku 1885, keď obmedzila čínsku 

imigráciu. Imigrácia do Kanady vrcholila medzi rokmi 1895 a 1913 – vtedy prišlo 

približne 2,5 milióna imigrantov. Kanada mala v roku 1913 pritom celkovú populáciu iba 

7 miliónov obyvateľov, vrátane 400 870 imigrantov, ktorí prišli v danom roku. V reakcii 

na vývoj po druhej svetovej vojne a bipolárne rozdelenie sveta Kanada povolila vstup 

násilne presťahovaným Európanom a utečencom, vrátane 40 tisíc Maďarov medzi rokmi 

1956 a 1957.30 Do Kanady v dvoch nasledujúcich rokoch po sovietskej okupácii 

Československa v roku 1968 emigrovalo aj približne 21 tisíc Čechov a Slovákov. 

Vtedajšia vláda Pierra Trudeau im umožnila navštevovať štátom dotované hodiny 

úradných jazykov, aby ich integrácia a uplatnenie sa na trhu prebehli čo 

najjednoduchšie.31 Kanadská imigračná politika „white only“, ktorá uprednostňovala 

žiadateľov z Európy a USA, skončila v roku 1962. 

Federálna vláda (v tom čase konzervatívna) predstavila rozsiahle zmeny 

imigračnej politiky, ktoré začali trend multistraníckeho konsenzu. Táto premena bola tak 

ďalekosiahla, že je asi najlepšie opísať ju ako zavedenie novej filozofie prisťahovalectva. 

To znamenalo pozerať sa na imigráciu ako na ekonomický stimul a súčasne si 

uvedomovať jej demografický prínos. Prvé vyžadovalo revíziu pravidiel – preferovanie 

ľudského kapitálu a zručností, druhé nabádalo k zvýšeniu celkového počtu imigrantov 

ročne.32  Kanadský imigračný zákon z roku 1976 dal základ bodovému systému na výber 

ne-rodinných a nezávislých imigrantov. Tento systém posudzoval cudzincov žiadajúcich 

imigrovať z ekonomických dôvodov v deviatich kategóriách. Body boli udeľované 

napríklad za jazykové schopnosti (znalosť  angličtiny a/alebo francúzštiny). Do úvahy sa 

brala aj úroveň vzdelania a praxe potrebná pre výkon daného povolania. Bonusové body 

                                                 
28 Canada Bound, More Immigrants to Be Admitted through Canadian Experience Class, 

http://www.canadaboundimmigrant.com/canadianexperience/article.php?id=607 (stiahnuté 15. 4. 2015). 
29 Government of Canada, Facts and Figures 2013 – Immigration Overview: Permanent Residents, 

http://www.cic.gc.ca/english/resources/statistics/facts2013/permanent/02.asp (stiahnuté 15. 4. 2015).  
30 Martin, Bordering on Control: Combating Irregular Migration in North America and Europe, 37–38. 
31 Paul Magocsi, Encyclopedia of Canada’s Peoples (Toronto: University of Toronto, 1999), 400. 
32 Daniel Hiebert, Winning, Losing, and still Playing the Game: The Political Economy of Immigration in 

Canada, (Vancouver: University of British Columbia, 2005), 40.  
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získavali uchádzači vo vekovej kategórii 21 až 44 rokov.33 Tieto zmeny dohromady viedli 

k výraznej internacionalizácii nových prisťahovalcov.34 

V 90. rokoch začali vzrastať obavy kvôli vysokému počtu imigrantov, z ktorých 

príliš veľa sa stalo závislými na sociálnych dávkach, napriek tomu, že získali dostatočný 

počet bodov na teste. Ďalším problémom bol veľký počet žiadateľov o azyl, ktorí 

prichádzali do Kanady a boli podporovaní z peňazí daňových poplatníkov, napriek tomu, 

že doma nečelili žiadnej perzekúcii.  Flexibilita kanadského imigračného systému sa 

ukázala v roku 1997. V auguste 1997 bol vysielaný film v Českej televízii, ktorý 

vyvolával dojem, že českí Rómovia takmer zaručene získajú status utečenca a výhody 

kanadského sociálneho systému už pri príchode do Kanady. Približne tisíc Čechov 

v septembri 1997 priletelo do Kanady a polovica z nich požiadala o azyl. Miesta 

v ekonomickej triede z Prahy do Kanady boli vypredané na niekoľko mesiacov vopred. 

Avšak veľmi rýchlo po  tom, čo prví českí Rómovia získali status utečenca, vláda pre 

občanov Českej republiky zaviedla vízovú povinnosť, čím skomplikovala Čechom 

možnosť dostať sa do Kanady a žiadať o azyl.35 

V polovici 90. rokov bola nezávislej komisii zadaná úloha, aby preskúmala 

udržateľnosť imigračnej a utečeneckej legislatívy tak, aby boli schopné poskytnúť 

flexibilitu a smerovanie potrebné na odpoveď na možné problémy a migračné trendy 21. 

storočia. 36 V roku 1998 komisia vydala správu, v ktorej odporúčala zmeniť kanadskú 

migračnú politiku, tiež zavedenie novej požiadavky, ktorá zdôrazňovala jazykovú 

plynulosť – imigranti prijímaní skrze bodový systém by mali hovoriť anglicky alebo 

francúzsky ešte pred príchodom do Kanady a imigranti prichádzajúci vďaka programu 

zlučovania rodín by mali absolvovať jazykový kurz okamžite po ich príchode do Kanady. 

Niektoré z týchto opatrení boli zavedené v roku 2001 zákonom o imigrácii a ochrane 

utečencov (Immigration and Refugee Protection Act, IRPA), ktorý vstúpil do platnosti 28. 

júna 2002.37  

Po teroristických útokoch z 11. septembri 2001 Kanada čelila kritike, že je príliš 

mäkká vo svojej azylovej politike. Niektorí americkí predstavitelia dokonca špekulovali, 

že teroristi, ktorí zaútočili na USA, pred tým strávili nejaký čas v Kanade. Americký 

                                                 
33 Franca Iacovetta, Michael Quinlan a Ian Radforth, „Immigration and Labour: Australia and Canada 

Compared“, Labour History 71, (1996): 98–99. 
34 Michael Teitelbaum a Jay Winter, The Fear of Population Decline, (Orlando: Academic Press, 1985). 
35 „Canada and Czech Roma“, Migration News 4, (1997): 10. 
36 Martin, Bordering on Control: Combating Irregular Migration in North America and Europe, 24–25. 
37 Ibid., 105–109. 
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minister spravodlivosti John Ashcroft napríklad nazval americko-kanadskú hranicu 

tranzitným bodom pre niekoľko osôb zapojených do terorizmu. Kanadský minister 

zahraničných vecí mu ale oponoval, že dôkazy hovoria o tom, že tento konkrétny útok 

nebol zosnovaný v Kanade, ale pravdepodobne v Európe.38 

Napriek tomu, že Kanada má vo svojej populácii ďaleko väčší podiel imigrantov 

než iné krajiny Západu, je viac otvorenejšia a optimistickejšia čo sa týka imigrácie, než 

európske krajiny a Spojené štáty. Podľa prieskumu z roku 2010 sú dve tretiny Kanaďanov 

názoru, že imigrácia je pozitívnou črtou ich krajiny. Podpora verejnosti v otázke imigrácie 

je dlhodobá a posledných niekoľko dekád je na vzostupe. Spôsob výberu imigrantov 

a poloha Kanady nie sú tým jediným, čo vysvetľuje jedinečnú skúsenosť Kanady. Taktiež 

je dôležité, že Kanaďania vnímajú imigráciu ako súčasť budovanie národa a toto vnímanie 

je podporované aj inštitúciami a vládnou politikou vyzdvihujúcou multikulturalizmus, boj 

s diskrimináciou a usídľovacie programy. Kanadské preferovanie dlhodobej imigrácie 

pred krátkodobou je rozhodujúce, pretože dáva obom – imigrantom aj prijímajúcej 

spoločnosti podiel na vytváraní dlhodobých pozitívnych výsledkov. Výraznejšie 

využívanie programov pre dočasných pracovníkov však môže viesť k poklesu podpory 

imigrácie.39 

  

                                                 
38 Erin Kruger, Marlene Mulder a Bojan Korenic, „Canada after 11 September: Security Measures and 

“Preferred“ Immigrants“, Mediterranean Quarterly 46, č. 3 (2004): 17. 
39Irene Bloemraad, Understanding “Canadian Exceptionalism” in Immigration and Pluralism Policy 

(Berkeley: Migration Policy Institute, 2012), 1–8.  
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2. Imigračná politika Kanady za vlády Stephena Harpera 

Od roku 2008 do mája 2015 kanadská federálna vláda predstavila zmeny imigračnej 

politiky, ktoré ovplyvnili kanadský prístup ku všetkým trom prúdom imigrácie 

(ekonomická, zlučovanie rodín a humanitárna). Zmenili sa pravidlá pre získanie 

občianstva, krátkodobý vstup v pozícii zahraničného pracovníka, medzinárodných 

študentov a návštevníkov. Okrem zmeny povahy imigračných politík a programov vláda 

pretransformovala aj proces realizácie imigračnej reformy a role vlády a iných kľúčových 

hráčov.40 

Za posledných deväť rokov konzervatívna vláda Stephena Harpera zásadne 

transformovala kanadský imigračný systém. Pre novú politiku je charakteristické 

obmedzenie žiadostí o status utečenca, odrádzanie od zjednocovania rodín a podpora 

nových prisťahovalcov, ktorí sa dokážu rýchlo integrovať do spoločnosti a úspešne 

uplatniť na kanadskom trhu práce. Tieto reformy boli predpokladom pre úplne novú 

imigračnú politiku, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2015. 

Imigranti do Kanady boli tradične vnímaní ako „budúci občania“. Držitelia 

oprávnenia na trvalý pobyt mali po troch rokoch možnosť požiadať o občianstvo. S 89 % 

(žiadateľov o občianstvo z radu držiteľov oprávnenia na trvalý pobyt) patrí Kanada medzi 

krajiny s jednou z najvyšších naturalizačných úrovní na svete. V roku 2009 bolo potrebné 

v teste pre zisk občianstva dosiahnuť aspoň 60 % bodov, čo sa celkovo podarilo viac ako 

96 % uchádzačov. V marci 2010 bol predstavený nový test s náročnejšími otázkami 

a s vyššou hranicou úspešnosti (75 %) následkom čoho, počet úspešných uchádzačov 

klesol na 70 %. Po určitých úpravách testu v októbri 2010 sa miera úspešnosti 

stabilizovala na 85 %. Testu, ktorý kladie väčší dôraz na monarchiu a vojenskú históriu, 

je vyčítaná jeho relevantnosť a nadbytočné bránenie v zisku občianstva.41  

Ak sa pozrieme na zmeny z globálneho hľadiska, môžeme tvrdiť, že dochádza 

pretváraniu budúcnosti Kanady. Niektoré zmeny sú potenciálne pozitívne, ako napríklad 

intenzívnejšie zameranie sa na federálny program určený pre zamestnávanie 

kvalifikovaných pracovníkov, ktorí do Kanady prichádzajú už s povolením na trvalý 

pobyt (Federal Skilled Worker Program, FSWP), plány na zavedenie programu pre 

                                                 
40 Naomi Alboim a Karen Cohl, Shaping the Future: Canada’s Rapidly Changing Immigration Policies 

(Toronto: Maytree, 2012), 1. 
41 Garnett Picot a Feng Hou, Naturalisation: A Passport for the Better Integration of Immigrants? 

Citizenship Acquisition in Canada and the United States: Determinants and Economic Benefit (Paris: 

OECD, 2011), 3–4. 
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kvalifikovaných podnikateľov, možnosť odvolania sa pre žiadateľov o status utečenca, 

zvýšená ochrana pre opatrovateľov a možnosť trvalého pobytu pre oprávnených 

študentov a dočasných pracovníkov. Avšak úspech týchto zmien do veľkej miery závisí 

od toho, ako budú implementované. Ďalšie zmeny sa ukazujú byť problematické, 

napríklad obmedzovanie politiky zlučovania rodín, nové kategórie pre žiadateľov o status 

utečenca, a to najmä v prípade, že berieme do úvahy ich celkový dopad. Zdrojom obáv 

podľa Karen Cohlovej je čoraz väčšia zameriavanie sa vlády na ekonomickú skupinu 

imigrantov a krátkodobé potreby pracovného trhu, nedostatok koherentnosti politík 

a možnosť uskutočňovať rozhodnutia, ktoré oslabujú tradičné demokratické procesy 

a vytvárajú menej príjemné prostredie pre ľudí, ktorých Kanada potrebuje pritiahnuť.42  

Federálna vláda si vybrala nový model imigračnej politiky a začala rýchlym 

tempom predstavovať zásadné zmeny iba šesť rokov po tom, čo v roku 2001 vstúpil do 

platnosti zákon o imigrácii a ochrane utečencov (Immigration and Refugee Protection 

Act, IRPA). Z tlačových správ, prejavov a oznámení je možné určiť hlavné ciele novej 

vládnej agendy v oblasti imigračnej politiky. Jedná sa predovšetkým o snahu: 1) zlepšiť 

relatívne nízku úspešnosť imigrantov, ktorí prišli v poslednej dobe; 2) zvýšiť krátkodobý 

prínos imigračných programov pre kanadskú ekonomiku; 3) vyriešiť problém s veľkým 

množstvom rozpracovaných žiadostí, ktoré sa nachádzajú prakticky vo všetkých 

programoch a zabrániť jeho opätovnému vytváraniu; 4) predchádzať podvodom 

a minimalizovať zneužívanie imigračného a utečeneckého systému.43 

Od roku 2001 bolo plánovaným cieľom liberálnych i konzervatívnych 

federálnych vlád prijať 250 tisíc prisťahovalcov ročne. Minister pre imigráciu Chris 

Alexander dokonca túto latku v roku 2014 zdvihol na 260 až 285 tisíc migrantov ročne, 

čo bola podstatná zmena pre už aj tak najotvorenejšiu imigračnú politiku na svete. Hoci 

celkové imigračné ciele boli udržané, ba dokonca aj vzrástli, štruktúra imigrantov sa 

radikálne zmenila. Kanada začala prijímať čoraz menej utečencov. Liberáli pod taktovkou 

Jeana Chrétiena znížili počty z 54 073 (1991)  na 30 091 (2000). K poklesu dochádzalo 

aj počas vlády konzervatívcov, kedy bolo dosiahnuté minimum 21 859 (2008) utečencov 

ročne. Za posledné roky bol zaznamenaný mierny nárast, ale počet utečencov nie je ani 

z polovice na úrovni toho spred 20 rokov. Kanada tradične kládla veľký dôraz na 

imigráciu za účelom zjednocovania rodín. V roku 1993 do tohto imigračného prúdu 

                                                 
42 Cohl, Shaping the Future: Canada’s Rapidly Changing Immigration Policies, 1–2. 
43 Government of Canada, Transforming the Immigration System: Then and Now, 

http://www.cic.gc.ca/english/department/media/notices/notice-transform2.asp (stiahnuté 15. 4. 2015).  
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spadalo 112 640 nových prisťahovalcov, čo prevyšovalo 105 664 ekonomických 

imigrantov. Túto politiku Liberáli otočili v roku 2003, kedy bolo v ekonomickej kategórii 

121 046 imigrantov v porovnaní so 65 120 v rodinnej kategórii. Tento trend udržali aj 

Konzervatívci, keďže v roku 2013 bol pomer týchto kategórií približne dve ku jednej. 

Vďaka tomuto je možné tvrdiť, že politika Konzervatívcov predstavuje pokračovanie 

liberálnej politiky – uprednostňovanie imigrantov pred utečencami a ekonomickej 

kategórie pred rodinnou. Pokiaľ ide o celkové kvóty, konzervatívna imigračná politika je 

v podstate dosť liberálna, hoci by to obe politické strany popreli.44   

V rámci systému kvót a kategórií konzervatívna vláda taktiež uskutočnila výrazné 

zmeny. Architektom týchto reforiem bol Jason Kenney, minister pre občianstvo 

a imigráciu v rokoch 2008 až 2013. Kenneyho politickým, ale i ministerským mandátom 

bolo prilákať čo najviac voličov z radu prisťahovalcov ku konzervatívnej strane, ktorá 

bola tradične vnímaná ako nepriateľská k imigrácii a imigrantom.  Kenney založil svoje 

kalkulácie na predpoklade, že imigranti, ktorí prišli do Kanady po reformách z dôb 

Lestera Pearsona a Pierra Trudeau, boli ekonomicky a sociálne konzervatívnejší než ich 

predkovia. Na rozdiel od predkov neutekali pred vojnou, pogromami alebo chudobou. 

Zároveň bola nižšia pravdepodobnosť, že ekonomickí imigranti z Číny, Indie a Filipín 

budú potrebovať pomoc od štátu, a teda vyššia šanca, že budú zastávať konzervatívny 

ekonomický postoj.45 Títo imigranti taktiež pochádzali zo sociálne konzervatívnych 

spoločností, ktoré kládli silný dôraz na právo a poriadok – ďalšiu prioritu 

Konzervatívcov.46   

Okrem už spomínaných zmien v imigračnej legislatíve došlo aj k ďalším 

významným reformám v tejto oblasti. Nové programy nabádajú zahraničných študentov, 

aby po úspešnom ukončení vysokoškolského štúdia požiadali o trvalý pobyt. Vláda 

zároveň ukončila program, ktorý umožňoval zrýchlené spracovanie žiadostí od 

podnikateľov po tom, čo sa potvrdilo, že systém je neefektívny a náchylný na 

zneužívanie. Napriek tomu, že sa pre imigrantov stalo náročnejším získať trvalý pobyt 

pre svojich rodičov a starých rodičov, nové „super víza“ rodičom umožnili pobývať 

v Kanade až šesť mesiacov ročne za predpokladu, že im ich rodina hradí náklady na 

                                                 
44 John Ibbitson, Bootstrap Immigrants: Assessing the Conservative Transformation of Canada’s 

Immigration Policy (Waterloo: Centre for International Governance Innovation, 2014), 3–4. 
45 Prvé tri krajiny s najvyšším počtom prisťahovalcov do Kanady ročne.  
46 John Ibbitson, „A Plan to Make Canada less Desirable,” The Globe and Mail, 17. júna 2008. 
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zdravotnú starostlivosť. Taktiež vek detí, ktoré môžu prísť do Kanady s rodičmi-

imigrantami ako nezaopatrené, bol znížený z 21 na 18 rokov.47 

 Na oboch stranách politického spektra teda politici preferovali sebestačných 

imigrantov so skúsenosťami a v produktívnom veku pred tými, ktorí by boli závislí od 

príspevkov štátu. Čo je ale ešte podstatnejšie, vláda sa svojvoľne rozhodla nezaoberať 

100 tisíc žiadosťami (predstavujúcimi 280 tisíc ľudí čakajúcich na vstup do Kanady) na 

základe toho, že poradovník sa dostal mimo kontrolu, a žiadosti boli tak staré, že už 

nespĺňali aktuálne potreby trhu.48 

Toto opatrenie sa ukázalo byť len predohrou k úplne novému systém výberu 

imigrantov, ktorý vstúpil do platnosti 1. januára 2015. Spomínané zmeny predstavujú 

najzásadnejšiu reformu imigračného systému od čias, kedy Pearsonova vláda zaviedla 

bodový systém. Nový program sa pôvodne nazýval systém vyjadrenia záujmu 

(Expressions of Interest system), ale neskôr bol premenovaný na program zrýchlené 

vstupu (Express Entry, EE).49 

2.1 Zmeny v procese tvorby imigračnej politiky 

Pred tým, než sa bližšie zameriame na zmeny v imigračnej politike, je potrebné pochopiť 

ako je táto politika v Kanade vytváraná, kto je za ňu zodpovedný a kto sa podieľa na 

rozhodovaní. Imigračnú politiku má v Kanade na starosti federálna vláda, ktorá je v tejto 

oblasti zastúpená ministrom pre občianstvo, imigráciu a multikulturalizmus. 

Najdôležitejšou legislatívou zaoberajúcou sa imigráciou je zákon Immigration and 

Refugee Protection Act (IRPA).50 

V minulosti bývalo zvykom, že zásadné zmeny imigračnej politiky boli 

dosahované prostredníctvom legislatívy a regulácií. Legislatívnemu procesu väčšinou 

predchádzali verejné konzultácie, pracovné skupiny, diskusie, jednania výborov 

a parlamentná diskusia. Regulácie boli tiež predmetom konzultácií pred tým, než došlo 

k ich schváleniu federálnou vládou.51 V roku 2008 dolná komora kanadského parlamentu 

                                                 
47 Ibbitson, Bootstrap Immigrants: Assessing the Conservative Transformation of Canada’s Immigration 

Policy, 5. 
48 Tobi Cohen, „Feds on Track to Eliminate skilled Worker Immigrant Backlog Three Years Ahead of 

Schedule”, The National Post, 2. november 2012.   
49 Ibbitson, Bootstrap Immigrants: Assessing the Conservative Transformation of Canada’s Immigration 

Policy, 5. 
50 Government of Canada, Immigration and Refugee Protection Act (S.C. 2001, c. 27) z roku 2001, 

naposledy novelizovaný 26. 2. 2015, dostupný na http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/I-2.5/FullText.html 

(stiahnuté 24 . 4. 2015). 
51 Alboim, Shaping the Future: Canada’s Rapidly Changing Immigration Policies, 9. 
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schválila zákon, ktorý zmenil dovtedajší spôsob rozhodovania o imigračnej politike. 

Tento zákon vytvoril nový nástroj, tzv. ministerské inštrukcie (Ministerial Instructions).52 

Vďaka tomuto môže minister zadávať inštrukcie priamo imigračným úradníkom. To 

znamená, že minister má právomoc rozhodovať sám, bez toho, aby jeho rozhodnutia bolo 

potrebná schvaľovať parlamentom. Od roku 2008 ministerské inštrukcie zasiahli do 

väčšiny federálnych programov. Vláda zároveň začala využívať zákon o rozpočte na 

modifikáciu Immigration and Refugee Protection Act (IRPA).53 

Právomoci ministra sú tak široké, že zasahujú aj do iných oblastí, napríklad do 

procesu udeľovania prechodného pobytu. Vďaka tomuto novému procesu rozhodovania 

má minister pre občianstvo, imigráciu a multikulturalizmus výhradné právo obmedziť 

počet spracovaných žiadostí, urýchliť niektoré žiadosti alebo skupiny žiadostí a vrátiť 

žiadosti bez ukončenia ich spracovania. Právomoc uskutočňovať ministerské inštrukcie 

bola ďalej rozšírená v roku 2012 prostredníctvom zákona o štátnom rozpočte. Odvtedy 

môže minister retroaktívne uplatňovať ministerské inštrukcie v už spracovávaných 

žiadostiach a vytvárať nové imigračné skupiny, ktoré budú oslobodené od regulačného 

dohľadu. Táto legislatíva oprávňuje ministra založiť a spravovať nové skupiny 

obyvateľov s oprávnením k trvalému pobytu ako súčasť ekonomickej skupiny na dobu 

piatich rokov s maximálne 2750 spracovanými žiadosťami ročne. Ministerské inštrukcie 

tiež môžu byť využité na stanovenie podmienok pre zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú 

cudzincov. Nová právna úprava umožňuje v niektorých prípadoch vydávať ministerské 

inštrukcie aj ministrovi pre ľudské zdroje a rozvoj kvalifikácií. Tieto nové ministerské 

právomoci sú mimoriadnejšie a ďalekosiahlejšie než tie z roku 2008. Podľa Naomi 

Alboimovej je alarmujúce, aké rozhodnutie môžu byť uskutočnené podľa uváženia 

ministra bez bŕzd a protiváh v podobe verejných konzultácií a parlamentných procesov. 

Rýchlosť a frekvencia s akou sú ministerské inštrukcie vydávané a dopad ich obsahu 

môže mať výrazné dôsledky na vnímanie Kanady potenciálnymi imigrantami. 

Problematickým sa javí byť aj fakt, že zákony o rozpočte sú veľmi dlhé a komplikované, 

a obsahujú zmeny rôznych oblastí politiky. Výhodou je, že vďaka ministerským 

inštrukciám a zákone o rozpočte sa zmeny v imigračnej politike uskutočňujú rýchlejšie 

a jednoduchšie.54 

                                                 
52  Government of Canada, Budget Implementation Act (S.C. 2008, c. 28) z roku 2008, naposledy 

novelizovaný 29. 5. 2012, dostupný na http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/B-9.857/FullText.html 

(stiahnuté 24 . 4. 2015).  
53 Antje Ellermann, „Fairness Lost in Immigration Reform“ The Vancouver Sun, 24. januára 2013. 
54 Cohl, Shaping the Future: Canada’s Rapidly Changing Immigration Policies, 9–11. 
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Vzťahy medzi federálnou vládou a provinčnými sa taktiež stali napätými kvôli 

jednostranným rozhodnutiam federálnej vlády, ktoré nebrali dostatočný ohľad na pozíciu 

provincií. Toto je obzvlášť kontroverzné vo federálnom systéme, kde je imigrácia 

zdieľanou právomocou medzi federálnou a provinčnými vládami, s tým, že federálna 

vláda má rozhodujúcu zodpovednosť. Na začiatku rozvoja provinčných programov pre 

výber imigrantov (Provincial Nominee Programs) si provincie úspešne vybojovali právo 

vytvárať svoje vlastné kritéria pre ich programy a možnosť vyhnúť sa kvótam. Medzi 

rokmi 1996 a 2010 počet žiadateľov využívajúcich provinčné programy výrazne vzrástol. 

Avšak v roku 2010 minister pre občianstvo, imigráciu a multikulturalizmus oznámil, že 

bude stanovená horná hranica počtu žiadateľov pre tieto programy na ich súčasnej úrovni. 

Provincie vnímali túto zmenu ako škodlivú pre hospodársky rast a ako odvrátenie sa od 

predchádzajúcich záväzkov. Po zhodnotení programu sa federálna vláda rozhodla zaviesť 

jazykové požiadavky na žiadateľov nominovaných prostredníctvom provinčných 

programov. Vláda tiež uviedla, že od provincií očakáva, že sústredia svoje programy na 

ekonomické ciele a nebudú duplikovať federálne programy umožňujúce zjednocovanie 

rodín alebo pomáhajúce medzinárodným študentom so získaním trvalého pobytu.55 

Medzi ďalšie nové trendy patrí prenášanie špecifických úloh na zamestnávateľov 

a vzdelávacie inštitúcie a pokus o obmedzenie imigračných poradcov. Sú to práve škole 

a zamestnávatelia, kto vyberá dočasných zahraničných pracovníkov a medzinárodných 

študentov, z ktorých určitá skupina neskôr môže získať oprávnenie na trvalý pobyt. Zatiaľ 

čo zapojenie týchto dvoch sektorov je vítané, je potrebné uvedomiť si, že nemajú národný 

úmysel a ich primárnym cieľom nie je výber ľudí, ktorí sa v konečnom dôsledku môžu 

stať kanadskými občanmi. Jasnou výhodou zapojenia zamestnávateľov je, že môžu 

budúcim imigrantom ponúknuť pracovné miesto, pre ktoré majú ideálne vzdelanie 

a skúsenosti. Hodnotenie federálneho programu pre kvalifikovaných pracovníkov 

ukazuje, že imigranti prichádzajúci do Kanady s už potvrdenou ponukou práce, patrili 

k najúspešnejším účastníkom programu. Avšak príliš rozsiahle predávanie kompetencií 

na zamestnávateľov je podľa Karen Cohlovej nebezpečné. Zamestnávatelia 

uprednostňujú ľudí, ktorí sú okamžitým prínosom pri čo najmenších nákladoch. 

Neinvestujú do ich tréningu, nezamestnávajú ľudí podreprezentovaných na trhu práce 

alebo nespolupracujú so vzdelávacími inštitúciami. To môže viesť k zníženiu platov 

a zhoršeniu pracovných podmienok. Ani jedno nie je národným záujmom.56 

                                                 
55 Ibid., 14–15. 
56 Ibid., 18–19.  
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2.2 Zmeny v ekonomickej triede 

2.2.1 Trvalá imigrácia 

V tejto časti sa budem zaoberať zmenami, ktoré federálna vláda urobila v troch hlavných 

skupinách imigrantov (ekonomickí, rodinní, humanitárni), ktoré boli dlhé roky základnou 

cestou k získaniu oprávnenia na trvalý pobyt. Väčšina imigrantov do Kanady prichádza 

ekonomickou cestou.57 Spomedzi nich až 37 % je prijatých prostredníctvom federálneho 

programu pre kvalifikovaných pracovníkov, ktorý za vlády Stephena Harpera prešiel 

najvýraznejšími zmenami. Tento program je určený pre inžinierov, právnikov, lekárov 

a iných kvalifikovaných pracovníkov. V minulosti mali niektorí z týchto odborníkov 

problém uplatniť sa vo svojom odvetví a jediným riešením ako uživiť svoje rodiny, bolo 

nájsť si prácu mimo ich odbor. Kanadská vláda preto navrhla zásadné zmeny tohto 

programu, ktoré mali odstrániť spomínané systémové nedostatky. Zredukovala zoznam 

povolaní, ktoré môžu žiadať prostredníctvom tohto programu z 35 na 24 povolaní. 

Zaviedla povinnosť ovládať aspoň jeden úradný jazyk na vysokej úrovni. Preferuje 

žiadateľov s pracovnými skúsenosťami a žiadateľov vo veku 18 až 35 rokov. V minulosti 

odborníci, ktorí mali záujem prísť do Kanady, žiadali prostredníctvom federálnej vlády. 

Každý mal právo podať si žiadosť a vláda si všetky žiadosti prečítala a zaradila do 

poradia. V súčasnosti sú žiadosti po prečítaní presunuté do zásobníka (pool), v ktorom 

nezáleží na dátume prijatia žiadosti a nezaručuje kandidátovi, že bude niekedy vybraný.58  

2.2.1.1 Systém zrýchleného vstupu 

Cieľom nového systému zrýchleného vstupu (Express Entry) je nahradiť fronty, ktoré 

vytváral predchádzajúci systém, novým zásobníkom (pool) uchádzačov zoradených 

podľa ich vhodnosti pre kanadský trh práce. Zdá sa, že nový systém podporuje tzv. 

bootstrap immigrants, ktorých si vybrali podniky a vlády konajúce v ich mene. Ibbitson 

tvrdí, že takíto prisťahovalci môžu z toho dôvodu byť ekonomicky a sociálne 

konzervatívnejší než tí, ktorí prichádzali do Kanady predtým.59 

Napriek tomu, že program zrýchleného vstupu sa v niektorých častiach podobá 

bodovému systému, v určitých aspektoch je úplne odlišný. Kandidáti žiadajúci o vstup do 

                                                 
57 Government of Canada, Facts and Figures 2013 – Immigration Overview: Permanent Residents, 

http://www.cic.gc.ca/english/resources/statistics/facts2013/permanent/02.asp (stiahnuté 15. 4. 2015). 
58 Government of Canada, Transforming the Immigration System: Then and Now, 

http://www.cic.gc.ca/english/department/media/notices/notice-transform2.asp (stiahnuté 15. 4. 2015).  
59 Ibbitson, Bootstrap Immigrants: Assessing the Conservative Transformation of Canada’s Immigration 

Policy, 1. 
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Kanady sú vyzvaní k zaslaniu žiadosti o prácu. Podobne ako v bodovom systéme, 

žiadatelia sú povinní poskytnúť informácie o svojom vzdelaní, schopnosti plynule sa 

dorozumieť v jednom alebo oboch oficiálnych jazykoch (zvyčajne sa vyžaduje jazyková 

skúška), pracovných skúsenostiach a kvalifikácii. Mladší kandidáti sú uprednostňovaní 

pred staršími. Každá žiadosť je individuálne spracovaná a ohodnotená imigračným 

úradníkom. Tí, ktorí sa javia byť najlepšou voľbou pre kanadský trh práce, sú pozvaní 

vstúpiť do Kanady s povolením na trvalý pobyt. Inými slovami, uchádzači sa nestávajú 

súčasťou poradovníka, ale stávajú sa súčasťou zásobníka, kde najžiadanejší uchádzači sú 

uprednostnení pred tými ostatnými. Ponuka práce od kanadského zamestnávateľa je 

jedným z najistejších spôsobov ako získať vysoké hodnotenie, rovnako ako aj pozvanie 

prostredníctvom provinčného programu, v ktorom si provinčné vlády vyberajú 

uchádzačov, ktorých majú záujem priviesť do Kanady. Kanadská vláda prisľúbila, že 

doba, za ktorú bude žiadosť spracovaná a schválená, neprekročí šesť mesiacov od dátumu, 

kedy sa uchádzač kvalifikoval pre vstup do Kanady.60  

 Zástancovia nového programu zdôrazňujú množstvo potenciálnych výhod. 

V rámci predchádzajúceho systému vláda určila niektoré povolanie za obzvlášť žiadané, 

vychádzajúc z existujúcich nedostatkov. Za účelom spracovania žiadostí kanadské 

ministerstvo pre imigráciu (Citizenship and Immigration Canada, CIC) priradilo 

každému zamestnaniu kvóty a so žiadateľmi sa zaobchádzalo na princípe first-come, first-

served. Toto mohlo viesť k svojvoľnému prijatiu alebo odmietnutiu na základe toho, kto 

si podal žiadosť ako prvý. Systém kvót vyžadoval od úradníkov, aby predvídali potreby 

trhu práce, teda niečo, v čom vláda nikdy nebola dvakrát dobrá. A na druhú stranu 

kvalifikovaní žiadatelia mohli skončiť bez uplatnenia v ich odbore, pretože profesionálne 

asociácie im odmietali udeliť licenciu na vlastnú prax. Toto viedlo napríklad k situácii, 

keď oftalmológovia boli odkázaní na prácu taxikára. Účelom Express Entry je zredukovať 

tieto problémy tým, že lepšie umiestni uchádzačov do konkrétnych voľných pracovných 

miest. Napriek tomu získanie koncesií v určitých profesiách môže byť výzvou aj 

naďalej.61  

Postoj niektorých expertov k novému systému je ale naopak negatívny. Podľa 

Mortona Beisera a Haralda Baudera z Ryerson University sa kanadská, svojho času 

prelomová a príkladom idúca, imigračná politika mení na systém slúžiaci najmä 

                                                 
60 Claudio Munoz, „No Country for Old Men“ The Economist, 10. januára 2015. 
61 Ibbitson, Bootstrap Immigrants: Assessing the Conservative Transformation of Canada’s Immigration 

Policy, 6. 
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zamestnávateľom, ktorí nebudú s imigrantami zaobchádzať ako s budúcimi kanadskými 

občanmi, ale iba ako s pohodlnou a lacnou pracovnou silou.62 Richard Kurland, imigračný 

právnik pôsobiaci vo Vancouveri, je názoru, že nový systém dáva príliš veľa právomocí 

do rúk byrokratov a politikov. Zatiaľ čo v predošlom systéme si uchádzač spočítal body, 

zaslal žiadosť a bol spracovaný na princípe first-come, first-served, v novom systéme sú 

uchádzači vyberaní zo zásobníka bez bližšieho vysvetlenia, prečo jeden špecifický prípad 

bol vybraný a iné nie. Nedostatok transparentnosti, dohľadu a zodpovednosti podľa 

Kurlanda otvára dvere potenciálnym zásahom zo strany politikov.63  

2.2.2 Dočasná imigrácia 

Dočasní zahraniční pracovníci (Temporary Foreign Workers, TFWs) prichádzajú do 

Kanady na dočasné pracovné víza. Tieto víza sú vydávané v závislosti na úrovni 

kvalifikácie žiadateľa. Národná klasifikácia povolaní (National Occupation 

Classification, NOC) rozoznáva päť kategórií pracovníkov v rámci dvoch hlavných 

skupín, a to kvalifikovaných pracovníkov a pracovníkov s nižšou kvalifikáciou.64 Takíto 

pracovníci môžu v Kanade zostať iba počas doby platnosti ich pracovného povolenia. Po 

ukončení platnosti sa musia vrátiť do krajiny svojho pôvodu. V súčasnosti sú najviac 

využívané dva programy, prostredníctvom ktorých môžu vstúpiť do Kanady pracovníci 

nižšou kvalifikáciou. Prvým je program pre osoby, ktoré majú kvalifikáciu na 

starostlivosť o deti, staršie osoby alebo handicapované osoby (Live-in Caregiver 

Program, LPC).65 Druhý program je určený pre pracovníkov z Mexika a Karibiku, ktorí 

majú záujem zamestnať sa sezónne v oblasti poľnohospodárstva (Seasonal Agriculture 

Workers Program, SAWP).66 Tento typ pracovníkov nemá prístup k usídľovacím službám 

akou je napríklad výuka jazyka pre prisťahovalcov. Pre pracovníkov s nízkou 

kvalifikáciou je veľmi náročné získať oprávnenie k trvalému pobytu. Maximálna dĺžka 

pobytu v Kanade je pre nich obmedzená na štyri roky. Po uplynutí tohto obdobia sa musia 

vrátiť domov a čakať ďalšie štyri roky než môžu opäť prísť pracovať do Kanady. TFWs 

                                                 
62 Morton Beiser a Harald Bauder, „Canada’s Immigration System Undergoing Quiet, Ugly Revolution”, 

Toronto Star, 12. máj 2014. 
63 Steven Chase, „Ottawa to Cherry Pick Most Desirable Economic Immigrants for Fast Track Access to 

Canada”, The Globe and Mail, 3. december 2014. 
64Government of Canada, Find Your NOC, http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/skilled/noc.asp 

(stiahnuté 10. 5. 2015). 
65Government of Canada, Live-in Caregivers, http://www.cic.gc.ca/ENGLISH/work/caregiver/index.asp 

(stiahnuté 10. 5. 2015). 
66Government of Canada, Hiring Seasonal Agricultural Workers, 

http://www.esdc.gc.ca/eng/jobs/foreign_workers/agriculture/seasonal/index.shtml (stiahnuté 10. 5. 2015). 
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sú viazaní k zamestnávateľovi prostredníctvom pracovného povolenia. To znamená, že 

ak stratia svoje zamestnanie, pravdepodobne budú musieť z Kanady odísť. Od držiteľov 

oprávnenia k trvalému pobytu sa títo pracovníci odlišujú aj tým, že si nemôžu do Kanady 

priviesť svoje rodiny.67   

 Program pre dočasných zahraničných pracovníkov nie je pre Kanadu novinkou. 

Tento typ pracovníkov prichádza do Kanady už niekoľko desaťročí. Program bol 

využívaný najmä sezónnymi pracovníkmi v poľnohospodárstve pôvodom z Mexika 

a Jamajky. Čo sa ale zmenilo, je počet dočasných pracovníkov v Kanade v súčasnosti, 

ktorý sa od roku 2000 strojnásobil. Momentálne to znamená približne 300 tisíc 

pracovníkov s dočasným pracovným povolením. V roku 2006, po prvýkrát v kanadskej 

histórii, vstúpilo do Kanady viac TFWs než držiteľov oprávnenia k trvalému pobytu.68  

2.2.3 Dvojfázová imigrácia 

V roku 2008 kanadská vláda vytvorila novú kategóriu ekonomických imigrantov 

(Canadian Experience Class, CEC). Cieľom tohto programu je umožniť absolventom-

cudzincom vysokých škôl a vysokokvalifikovaným dočasným zahraničným pracovníkom 

požiadať o trvalý pobyt bez toho, aby museli z Kanady odísť a žiadať zo svojej domovskej 

krajiny. Počet ľudí, ktorí vďaka tomuto programu získali v Kanade trvalý pobyt, vzrástol 

z 2545 v roku 2009 za päť rokov na 7216.69 V roku 2012 vláda pre dočasných 

zahraničných pracovníkov znížila požadovanú dobu pracovných skúseností v Kanade 

z dvoch na jeden rok.  

 Pre ľudí, ktorí pracovali alebo študovali v Kanade, je prínosné, že tam môžu 

požiadať o trvalý pobyt.  Avšak je dôležité, aby sa táto dvojfázová imigrácia70 nestala 

normou tak, ako je to v niektorých iných krajinách. Jednou z hlavných výhod kanadského 

imigračného systému je, že žiadatelia môžu byť vybraní a vstúpiť do Kanady už od 

začiatku ako držitelia oprávnenia k trvalému pobytu, s plnými právami, prístupom 

k službám na ceste k získaniu občianstva. Príchod do Kanady najprv na dočasné víza 

môže spomaliť integráciu, keďže títo ľudia nemajú prístup k federálne financovaným 

usídľovacím službám a často si so sebou nemôžu priviesť svoje rodiny. Toto môže 

                                                 
67Bronwyn Bragg, A Guide to Canada’s Changing Immigration Policy (Calgary: Ethno-Cultural Council 

of Calgary, 2013), 9. 
68 Ibid., 10. 
69 Government of Canada, Facts and Figures 2013 – Immigration Overview: Permanent Residents, 

http://www.cic.gc.ca/english/resources/statistics/facts2013/permanent/02.asp (stiahnuté 15. 4. 2015). 
70 Forma imigrácie, pri ktorej cudzinec vstupuje do Kanady na dočasné vízum, a až po určitom čase získava 

oprávnenie k trvalému pobytu.   
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spôsobiť, že Kanada bude menej atraktívnym miestom pre tých najlepších 

a najchytrejších. Preto je možné skrátenie požadovanej doby pracovných skúseností 

v Kanade považovať za krok správnym smerom. Program Canadian Experience Class 

ale nie je otvorený pre pracovníkov v pracovných pozíciách s nižšou kvalifikáciou. Jedná 

sa o zraniteľnú skupinu, ktorá môže v Kanade pracovať maximálne štyri roky, ale nemá 

prístup k usídľovacím službám a má obmedzené možnosti na zlúčenie rodiny. Očakáva 

sa, že keď skončí platnosť ich pracovného povolenia, z časti z nich sa stanú 

nezdokumentovaní zamestnanci, čo zvýši ich zraniteľnosť a Kanada môže čeliť 

podobným problémom s nezdokumentovanými obyvateľmi ako európske krajiny alebo 

Spojené štáty americké.71  

2.3 Zmeny v rodinnej triede 

Zmeny imigračnej politiky nezasiahli iba ekonomických imigrantov. Niekoľko desaťročí 

bolo zlučovanie rodín jedným zo základných kameňov kanadskej imigračnej politiky. 

Začiatkom mája 2013 boli Jasonom Kenneyem, ministrom pre občianstvo a imigráciu, 

predstavené nové zmeny v politike zlučovanie rodín. Cieľom reformy programu pre 

zlučovanie rodín (Family Class) je zladenie vstupu prostredníctvom tejto kategórie 

s hospodárskymi výsledkami. Navrhovanému balíčku reforiem predchádzali predbežné 

opatrenia. Jednou zo zmien, ktorú CIC predstavil bolo (dočasné) zmrazenie všetkých 

nových žiadostí o sponzorovanie rodičov a starých rodičov počnúc rokom 2011, kedy 

počet nespracovaných žiadostí činil viac ako 165 tisíc a počet nových žiadateľov bol na 

úrovni 38 tisíc ročne. Čakacia doba bola približne 8 rokov. Ako hlavný argument bola 

zmieňovaná záťaž na daňových poplatníkov, ktorá sa objavuje s príchodom rodinných 

príslušníkov do Kanady. CIC ďalej oznámil, že prijímanie nových žiadostí spustí v januári 

2014 a kvóta pre daný rok a nasledujúce roky je stanovená na 5000 nových žiadostí 

ročne.72 Kenney zároveň vyhlásil, že nové kritéria pre sponzorovanie rodinných 

príslušníkov sú stanovené tak, aby zaistili starším imigrantom, že neskončia odkázaní na 

systém sociálneho zabezpečenia a sociálne bývanie.73 

Hlavnou zmenou je, že bol o 30 % zvýšený požadovaný minimálny príjem pre 

sponzorovanie rodičov a starých rodičov. Dĺžka povinného hradenia výdavkov za 

rodinných príslušníkov bola reformou predĺžená z 10 na 20 rokov a maximálny vek 

                                                 
71 Cohl, Shaping the Future: Canada’s Rapidly Changing Immigration Policies, 44–45. 
72 Reis Pangtakhan, „Immigration Policy is Unfair to Families”, Winnipeg Free Press, 29. máj 2013.  
73 Meagan Fitzpatrick, „Don’t Bring Parents Here for Welfare, Kenney says”, CBC News, 10. máj 2013.  
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nezaopatrených detí bol pre všetky imigračné programy znížený z 22 na 18 rokov. Tieto 

zmeny sú založené (a zdôvodnené) na názore, že reforma Family Class by mala viesť k 

maximalizácii ekonomického prínosu a proaktívnemu riešeniu rastúceho počtu starnúcich 

Kanaďanov vo vzťahu k mladej generácii. Výsledkom je, že dvere pre zjednocovanie 

rodín sa pomaly zatvárajú. Podľa kanadského štatistického úradu v roku 2006 bol 

priemerný vek v Kanade 38,8 roku. Podľa prognóz vzrastie do roku 2056 na úroveň 46,9 

roku.74  

 Podľa odporcov tejto reformy, medzi ktorých patrí napríklad občianska iniciatíva 

My Canada Includes All Families je balíček zmien v politike zjednocovania rodín 

balansovaním na šikmej ploche, pretože vytvára proces, ktorý redukuje ľudský život na 

pozitívne a negatívne externality pre daňových poplatníkov. Takéto úzke zameranie sa na 

ekonomický prínos podľa nich systematicky znehodnocuje pozíciu rodiny, ktorú 

historicky v Kanade zastávala a vytvára celý rad systémových prekážok, ktoré mnohým 

znemožňujú zjednotiť sa s rodinou. Napriek ekonomickému prínosu je podľa tejto 

občianskej iniciatívy možné zmeny ako také považovať za nespravodlivé, znižujúce 

hodnotu rodiny a opätovne zavádzajúce prvky rasovo stratifikovanej imigračnej politiky, 

ktorá sa v Kanade uplatňovala v minulosti.75   

Ďalšou zmenou v programe zjednocovania rodín je vytvorenie rodinných super 

víz (Family Super Visa). Tieto víza umožňujú Kanaďanom a obyvateľom s trvalým 

pobytom priviesť do Kanady svojich rodičov a starých rodičov na dobu dvoch rokov. 

Rodičia a starí rodičia môžu po dvoch rokoch požiadať o obnovenie platnosti svojich víz, 

maximálne však na desať rokov. Držitelia Family Super Visa nezískavajú oprávnenie na 

trvalý pobyt. Po uplynutí desiatich rokov sa musia vrátiť naspäť do krajiny ich pôvodu. 

Po dobu ich pobytu v Kanade si oni sami alebo ich rodina musia platiť súkromné 

zdravotné poistenie, ktoré je vo výške minimálne 1200 dolárov ročne v prípade 

základného krytia. Pri tomto type poistenia neexistuje možnosť mesačných splátok, takže 

rodina musí zaplatiť vopred za jeden rok. Od rodín žiadajúcich o víza sa taktiež vyžaduje 

určitý minimálny príjem. Je nevyhnutné zdôrazniť, že Family Super Visa sú nevyhnutné 

iba pre žiadateľov z tých krajín, ktoré potrebujú víza ako také na vstup do Kanady.  

                                                 
74 Statistics Canada, Some Facts about the Demographic and Ethnocultural Composition of the Population, 

http://www.statcan.gc.ca/pub/91-003-x/2007001/4129904-eng.htm (stiahnuté 24. 4. 2015). 
75 Jacklyn Neborak, Family Reunification? A Critical Analysis of Citizenship and Immigration Canada’s 

2013 Reforms to the Family Class (Toronto: Ryerson Centre for Immigration and Settlement, 2013), 7. 
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Nové Super Visa, alternatíva ako priviesť rodičov a starých rodičov do Kanady na 

dobu určitú, je podľa Jacklyn Neborakovej len riešením slúžiacim k znovuzavedeniu 

finančných a rasových bariér. Super Visa sú pre rodiny finančne výrazne náročnejším 

spôsobom než žiadosť o sponzorovanie alebo trvalý pobyt. Súčasťou procesu získania víz 

je zaplatenie vysokého poplatku, uhradenie poistenia všetkých nákladov spojených 

s pobytom rodičov v Kanade vo výške 100 tisíc dolárov a pokrytie cestovných nákladov.76  

Podľa správ CIC je podiel schválených žiadostí vysoký – 83 %.77 V týchto 

správach ale nie je spomenuté ako sa podiel schválených žiadostí mení podľa krajiny 

pôvodu. Percento úspešných žiadateľov je vyššie v prípade USA a Európy, na druhej 

strane rebríčka je Afrika, Ázia a Blízky východ s výrazne nižším počtom úspešných 

žiadateľov. Toto sa ukazuje byť problematické vzhľadom na to, že Ázia a Blízky východ 

sú v súčasnosti top regiónmi odkadiaľ prúdia noví prisťahovalci.78  

Podmienky sa v októbri 2012 zmenili aj pre tých občanov Kanady a obyvateľov 

s trvalým pobytom, ktorí majú záujem sponzorovať ich manžela alebo manželku. Po 

novom musia dokázať, že spolu žili v Kanade minimálne po dobu dvoch rokov. Až 

následne majú oprávnenie získať trvalý pobyt. Toto pravidlo sa vzťahuje iba na páry, 

ktoré boli zosobášené kratšie než dva roky a nemajú spoločné deti. Po príchode do 

Kanady manžel alebo manželka získava potvrdenie o trvalom pobyte a má prístup 

k rovnakým službám slúžiacim na usídlenie ako normálny držiteľ oprávnenia na trvalý 

pobyt. Sponzorovaný partner sa stáva držiteľom tzv. „podmienečného“ oprávnenia na 

trvalý pobyt. To znamená, že jeho oprávnenie na trvalý pobyt mu môže byť odobrané, ak 

pár nepreukáže, že spolu žili v Kanade aspoň dva roky. Účelom tejto legislatívy je 

predchádzať manželským podvodom. Viacero kritikov argumentuje, že sponzorovaný 

partner sa vďaka tomuto zákonu dostáva do rizika. Partner je odkázaný na svojho 

sponzora a musí zdieľať so sponzorom spoločné bývanie, aby získal oprávnenie na trvalý 

pobyt. Vláda vyhlásila, že v prípade úmrtia partnera alebo domáceho násilia sa spoločné 

bývanie vyžadovať spoločné bývanie. V súčasnosti ale ešte nie je jasné ako to bude 

regulované.79 

 

                                                 
76 Ibid., 8–10.  
77 Canada Visa, Super Visa Helps Parents and Grandparents Come to Canada, 

http://www.canadavisa.com/canadian-super-visa-helps-parents-and-grandparents-come-to-canada.html 

(stiahnuté 15. 4. 2015). 
78 Neborak, Family Reunification? A Critical Analysis of Citizenship and Immigration Canada’s 2013 

Reforms to the Family Class, 11. 
79 Bragg, A Guide to Canada’s Changing Immigration Policy, 18–19. 
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2.4 Zmeny v humanitárnej triede 

Žiadatelia o status utečenca môžu získať oprávnenie na pobyt dvomi spôsobmi. Niektorí 

sú vybratí v zahraničí prostredníctvom vládou asistovaného programu alebo programom 

súkromného sponzorovania utečencov.80 Iní prichádzajú na kanadské hranice, kde 

požiadajú o azyl, a ich žiadosť je spracovaná panelom pre imigráciu a utečencov 

(Immigration and Refugee Board). V posledných rokoch federálna vláda uskutočnila veľa 

zmien majúcich vplyv na žiadateľov o status utečenca. Nová legislatíva predstavila dve 

nové kategórie žiadateľov o status utečenca, s ktorých žiadateľmi sa bude zaobchádzať 

prísnejšie než s ostatnými. V princípe to, ako bude so žiadateľmi zaobchádzané, závisí od 

krajiny ich pôvodu a toho, či prišli sami alebo v skupine s pomocou niekoho, kto dostal 

za túto prevádzačskú službu zaplatené. 

 Do druhej skupiny spadajú žiadatelia, ktorí prichádzajú v skupine dvoch 

a viacerých spôsobom, ktorí neumožňuje včasné zistenie ich identity a nároku na status 

utečenca alebo má minister odôvodnené podozrenie, že sa jedná o prevádzanie ľudí za 

úplatu organizovanou skupinou. Najčastejším príkladom, ktorý vláda dáva, je skupina 

žiadateľov o status utečenca prichádzajúca na lodi. Hneď ako je rozhodnuté o tom, že sa 

jedná o neregulárny príchod, daní imigranti sú zaradení do špeciálnej kategórie pre 

ilegálnych imigrantov (designated foreign nationals).81 

Minister Kenney vsadil na to, že voliči-imigranti zo strednej vrstvy žijúci na 

predmestí budú podporovať boj proti žiadateľom o azyl, ktorí sa pokúšali predbehnúť 

v rade, nakoľko oni sami si museli tento rad poctivo vystáť. Mal šťastie na okolnosti, 

pretože v auguste 2010 priplávala k brehom Britskej Kolumbie loď Sun Sea prepravujúca 

492 Tamilčanov, ktorí požiadali o azyl. Časť Kanaďanov týchto pasažierov brala ako 

príklad ekonomických migrantov, ktorí sa pokúšajú obísť systém tým, že na hraniciach 

požiadajú o status utečenca. Kvôli kanadským komplikovaným zákonom, ktoré 

umožňovali zdanlivo nekonečný počet odvolaní proti zamietavým rozhodnutiam, sa 

mohli títo žiadatelia spoľahnúť na to, že v Kanade pobudnú ďalšie štyri až päť rokov, 

kým budú definitívne vyhostení.82  

                                                 
80 Súkromné spozorovanie je otvorené organizáciám, ktoré podpísali formálnu dohodu s kanadský 

ministerstvom pre imigráciu. Najčastejšie sú takýmito entitami náboženské organizácie, etnokultúrne 

skupiny a humanitárne organizácie.   
81 Cohl, Shaping the Future: Canada’s Rapidly Changing Immigration Policies, 30–32. 
82 Ibbitson, Bootstrap Immigrants: Assessing the Conservative Transformation of Canada’s Immigration 

Policy, 4. 
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Konzervatívna vláda vyriešila situáciu v roku 2012 prijatím legislatívy, v ktorej 

ustanovila určené krajiny pôvodu. Nový zákon dal ministrovi pre občianstvo a imigráciu 

právomoc stanoviť a revidovať zoznam bezpečných krajín, akými sú napríklad Spojené 

štáty či Nórsko, z ktorých žiadatelia o štatút utečenca majú veľmi malú šancu na úspech, 

pretože krajina, z ktorej žiadajú, neperzekvuje svojich občanov. Žiadatelia z týchto krajín 

majú maximálne 30 dní na to, aby si pripravili svoj prípad na výsluch pred panelom pre 

imigráciu a utečencov.83 Ak ja ich žiadosť zamietnutá, nemajú právo odvolať sa. Môžu 

sa odvolať u federálneho súdu, ale vďaka zrýchlenému procesu vyhostenia môžu byť 

v čase vynesenia rozsudku dávno späť vo svojej krajine pôvodu. Kanadská asociácia 

utečeneckých právnikov vyhlásila, že právne predpisy sú svojvoľné, nespravodlivé 

a protiústavné.84  Avšak k dnešnému dňu nebola žiadna zmena daného zákona vyhlásená 

za protiústavnú. V každom prípade, od implementácie zmien počet žiadostí od ľudí 

pochádzajúcich z tzv. bezpečných krajín klesol o 80 % a doba na vyhostenie migrantov, 

ktorých žiadosť bola zamietnutá, sa skrátila zo štyri a pol roka na štyri mesiace.85 

2.5 Záver 

Na rozdiel od iných zásadných reforiem v oblasti obchodu, rozpočtovej a zahraničnej 

politiky, sa Harperova vláda pokúšala previesť reformu imigračného systému v tichosti, 

bez zbytočného upriamovania pozornosti. Predovšetkým ukrývala zmeny do 

komplexných zákonov alebo zavádzala nové pravidlá, o ktorých informovala iba 

prostredníctvom tlačových správ. Dôvody pre takéto utajovanie stále zostávajú iba na 

úrovní dohadov. Jednou z príčin môžu byť obavy Konzervatívcov, že kvôli zvýšeniu 

celkového počtu imigrantov ročne môžu stratiť podporu nativistov spomedzi voličskej 

základne alebo na druhú stranu – obmedzenie politiky zjednocovania rodín môže 

nahnevať už prítomných imigrantov. Hoci reformy boli prevádzané potajomky, ich dopad 

je značný. Obmedzenie politiky zjednocovania rodín, dôsledné preverovanie 

ekonomických imigrantov v systéme Express Entry a vzrastajúca rola súkromného 

sektoru pri výbere uchádzačov by mali vytvoriť špecifický druh imigranta – vzdelaného, 

plynule hovoriaceho aspoň jedným oficiálnym jazykom, vybaveného zručnosťami 

                                                 
83 V súčasnosti je na zozname bezpečných krajín pôvodu 42 štátov. Najspornejším z nich je Mexiko. 
84 Canadian Association of Refugee Lawyers, Designated Country of Origin Scheme Is Arbitrary, Unfair, 

and Unconstitutional, http://www.carl-acaadr.ca/articles/32 (stiahnuté 15. 3. 2015).  
85 Government of Canada, 2014 Annual Report to Parliament on Immigration, 

http://www.cic.gc.ca/english/resources/publications/annual-report-2014/index.asp (stiahnuté 15. 3. 2015). 
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potrebnými pre jednoduché uplatnenie sa v ich novom domove s minimálnou alebo 

žiadnou pomocou vlády – bootstrap immigrant. 

Takíto sebestační, vysoko motivovaní noví Kanaďania majú tendenciu vážiť si 

súkromný sektor, pretože v ňom pracujú a zohral aktívnu rolu v ich prijatí do Kanady. 

Tiež môžu byť skeptickí voči programom sociálneho zabezpečenia, keďže pochádzajú zo 

spoločností, kde takéto programy neexistujú a oni sami pomoc z nich nepotrebujú. 

Následne môžu byť viac naklonení k voľbe konzervatívnej strany. Prieskum Ipsos Reid 

z roku 2011 odhalil, že voliči-imigranti, predovšetkým tí patriaci k strednej vrstve a žijúci 

na predmestí, sú ekonomicky a sociálne konzervatívnejší než tí v Kanade narodení. 86 Vo 

voľbách  v roku 2011 Konzervatívci vyhrali v podstate každý okrsok v predmestiach 

Toronta s početnou imigrantskou populáciou. Imigračné reformy Konzervatívcov, 

predovšetkým nový Express Entry systém, by mohli tento trend zrýchliť.87  

Tieto zmeny imigračnej politiky majú veľkú šancu stať sa dlhodobými. Pokiaľ 

budúce vlády Liberálov alebo NDP neznížia počet imigrantov ročne prichádzajúcich do 

Kanady alebo nenahradia dôraz na kvalifikovaných, motivovaných pracovníkov politikou 

preferujúcou rodinných príslušníkov. Tento, tak ako i iné aspekty Harperovej premeny 

vlády, ktoré dnes pôsobia ako radikálne pravicové, môžu byť jedného dňa vnímané ako 

nadstranícke – súčasť nového a konzervatívnejšieho národného konsenzu Kanady.88    

 

 

 

 

 

  

                                                 
86 The Ipsos Reid, 2011 Canadian Federal Election Polls, http://www.ipsos-na.com/news-

polls/canada/2011-election/ (stiahnuté 24. 4. 2015). 
87Elections Canada, Map of Official Results for the 41st General Election (2011), 

http://www.elections.ca/res/cir/maps/map.asp?map=ERMap_41&lang=e (stiahnuté 24. 4. 2015).  
88 Ibbitson, Bootstrap Immigrants: Assessing the Conservative Transformation of Canada’s Immigration 

Policy, 7.  
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3. Dôsledky zmien imigračnej politiky 

Ak sa pozrieme na zmeny v imigračnej politike za vlády Stephena Harpera ako celok, 

môžeme tvrdiť, že pretvárajú budúcnosť Kanady ako takej. Ako som už spomínal vo 

svojej práci, niektoré z posledných zmien majú predpoklad byť pozitívnymi, avšak 

úspech bude závisieť na efektívnosti ich implementácie. Iné zmeny sú potenciálne 

problematickejšie a budú vyžadovať dôsledné monitorovanie a hodnotenie, aby mohla 

byť v prípade nutnosti vykonaná rýchla náprava. Bude taktiež dôležité zhodnotiť súhrnný 

dopad všetkých zmien, aby sme mohli zistiť ich prípadné negatívne alebo nežiaduce 

dôsledky. 

 Federálna vláda si priala vytvoriť rýchlejší, flexibilnejší a reagujúci imigračný 

systém, ktorý lepšie naplní kanadské ekonomické potreby. V praxi to ale znamená 

stratégiu trhu práce, ktorá uprednostňuje imigrantov s krátkodobým ekonomickým 

prínosom. Preferovaní sú žiadatelia, ktorí sa okamžite uplatnia na trhu práce. Toto 

krátkodobé zameranie viedlo k tomu, že dočasní zahraniční pracovníci sú 

uprednostňovaní pred nezamestnanými kanadskými občanmi a držiteľmi oprávnenia 

k trvalému pobytu. K týmto zmenám dochádza aj napriek dôkazom, že kvalifikovaní 

pracovníci vybraní na základe ich ľudského kapitálu majú lepší dlhodobý prínos než iní 

pracovníci ekonomickej triedy. 

Posledné zmeny obmedzili alebo sprísnili podmienky na získanie trvalého pobytu 

v Kanade pre ekonomických imigrantov, sponzorovaných členov rodín alebo utečencov, 

a zároveň sa stalo jednoduchším dostať sa do Kanady na dočasné vízum ako dočasný 

zahraničný pracovník alebo medzinárodný študent. Taktiež sa zjednodušil proces, 

prostredníctvom ktorého vysokokvalifikovaní jedinci z daných skupín môžu získať 

oprávnenie k trvalému pobytu s využitím programov poskytovaných kanadskými 

provinciami (Provincial Nominee Programs, PNP) alebo vďaka novému programu 

Canadian Experience Class. Tieto dvojfázové imigračné procesy sú taktiež dôkazom o 

zameraní sa kanadskej vlády na krátkodobý ekonomický dopad. Mnohí pracovníci 

a absolventi vysokých škôl sú v dobrej pozícii na úspešný prechod k trvalému pobytu, 

pretože už majú zamestnanie alebo pracovné ponuky. 

Je dôležité poukázať na to, že za posledných niekoľko rokov boli stanovené stropy 

a moratória na každý program poskytujúci trvalý pobyt, ale žiadne obmedzenia neboli 

stanované na držiteľov dočasných víz. Charakteristickou črtou programov pre dočasných 

zahraničných pracovníkov a medzinárodných študentov je to, že sú podmienené dopytom 
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a často sú žiadatelia v rámci týchto programov spracovávaní prioritne. Zatiaľ čo 

využívanie dočasných zahraničných pracovníkov na vykrytie akútnych nedostatkov na 

trhu práce je odôvodnené, niektorí zamestnávatelia ich využívajú na zaplnenie všetkých 

voľných miest bez toho, aby uprednostnili dlhodobé riešenia. Toto je len ilustrácia toho, 

ako federálna politika, ktorá zjednodušuje vstup na dočasné víza, môže niekedy mať 

dlhodobé škodlivé účinky.89 

Hlavným hnacím motorom pre zmeny v pravidlách na vstup do Kanady bolo 

prilákať jedincov, ktorí  môžu prospieť rastu ekonomiky v krátkodobom horizonte. 

Problémom pri takomto krátkodobom zameraní je, že zamestnávatelia a provincie môžu 

vyberať pracovníkov, ktorých potrebujú práve teraz, bez toho, aby zvážili ich schopnosti 

a kvalifikáciu potrebné pre budúcnosť. Dôkazy naznačujú, že výber ľudí na základe ich 

schopnosti adaptovať sa je úspešnejšou stratégiou než iba rozhodovanie na základe ich 

aktuálnej špecifickej zručnosti vyžadovanej pre dané zamestnanie.  Nadmerné 

spoliehanie sa na dočasný zahraničných pracovníkov môže tiež mať dlhodobé negatívne 

dopady, akými je stagnácia platov, pokles investícií do vzdelávania a inovácií. Okrem 

toho, čím viac prostriedkov je využívaných na spracovanie žiadostí dočasných 

zahraničných pracovníkov, tým menej je k dispozícii pre žiadateľov o trvalý pobyt, 

ktorých Kanada potrebuje pre svoju budúcnosť viac.90 

Podľa Naomi Alboimovej kladenie dôrazu na krátkodobé zisky je premárnenou 

príležitosťou, keďže neberie do úvahy dlhodobé záujmy Kanady ako národa. Kanada 

potrebuje ľudí, ktorí zostanú dlhodobo a budú sa podieľať na budovaní spoločnosti. 

Napríklad imigranti prichádzajúci do Kanady ako sponzorovaní členovia rodín majú lepší 

predpoklad na vytvorenie si pripútanosti ku Kanade. Ekonomické výhody budú plynúť 

taktiež z druhej generácie a tých nasledujúcich.  Prínos detí imigrantov pre kanadskú 

ekonomiku je rovnako dôležitý  ako okamžité uplatnenie sa prvej generácie na trhu práce. 

Napriek tomu sa vláda rozhodla zamerať na získavanie ekonomických imigrantov, ktorí 

sú najviac mobilní a majú najmenší predpoklad zostať v Kanade. Dočasní zahraniční 

pracovníci s nízkou kvalifikáciou nie sú oprávnení usadiť sa v Kanade. Z tých, ktorí sa 

                                                 
89 CICS News, The Temporary Foreign Worker Program (TWFP) and Allegations of Abuse, 

http://www.cicsnews.com/?p=4849 (stiahnuté 15. 3. 2015). 
90 Joseph Brean, The Changing Meaning of Citizenship in Canada, 

http://news.nationalpost.com/news/canada/the-changing-meaning-of-citizenship-in-canada (stiahnuté 16. 

4. 2015). 
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rozhodnú ostať, sa môže stať zraniteľná skupina čeliaca zneužívaniu a nie poctiví 

platcovia daní, ktorých ekonomika potrebuje.91 

Zmyslom budovania národa je nabádanie všetkých imigrantov k tomu, aby sa stali 

občanmi a aktívne sa podieľali na občianskom živote. Avšak, kvôli už niektorým 

predstaveným alebo navrhovaným zmenám bude pre ľudí, ktorí boli úspešní v získaní 

oprávnenia k trvalému pobytu a žili, pracovali a roky prispievali do kanadskej 

spoločnosti, náročnejšie stať sa občanmi kvôli prísnejším testom na získanie občianstva 

a jazykovým požiadavkám. Túto situáciu ešte zhoršilo zavedenie podmienečného 

oprávnenia k trvalému pobytu pre čerstvo zosobášených sponzorovaných partnerov. 

Viacero zo zmien, ktoré boli implementované alebo navrhované od roku 2008 sa 

viaže na konkrétny imigračný prúd, triedu alebo program. Zatiaľ sa neuskutočnila 

koordinovaná snaha pozrieť sa na interakciu medzi nimi a zamerať sa na zmeny 

z nadhľadu. Hnacím motorom bolo zvládnutie náporu žiadateľov a to redukovaním alebo 

eliminovaním rozpracovaných žiadostí. Niektoré zo zmien majú predpoklad byť 

pozitívne, ale všetky zmeny majú potenciál pre nezamýšľané dôsledky, vrátane duplikácií 

a kontraindikácií. Nesúlad politiky je vytváraný existenciou súčasne federálnych 

programov, quebeckých programov a 11 separátnych programov provincií. Podľa 

Cohlovej Kanada potrebuje silný národný program, ktorý reaguje na potreby regiónov 

alebo silné regionálne programy, ktoré dodržiavajú súbor spoločných národných 

štandardov.92 

 Problémom sa ukazuje byť aj to, že jeden minister môže jednostranne meniť 

jednotlivé kritéria a retroaktívne zavádzať zmeny do už prebiehajúcich procesov. To 

vyvoláva dojem, že pravidla hry sa môžu kedykoľvek zmeniť. Táto nepredvídateľnosť 

môže byť vážnym problémom pri snahe zaujať tých najlepších a najchytrejších. 

Jednostranné zavádzanie politík ministerskými inštrukciami, využívanie komplexných 

a rozpočtových zákonov namiesto konkrétnych samostatných zákonov, menej príležitostí 

na verejný diskurz a parlamentnú debatu – toto všetko prispieva k oslabovaniu 

demokratických procesov. Tento trend je v ostrom kontraste k procesu, ktorý viedol 

k prijatiu zákona o imigrantoch a ochrane utečencov v roku 2012. Vtedy prijímanie 

zákona zahŕňalo rozsiahle konzultácie, diskusie a parlamentnú debatu.  

 Kanadská vláda zatiaľ nevydala súhrnnú zelenú knihu s víziou toho, čo sa pokúša 

dosiahnuť a evidenciou, na ktorej svoju politiku zakladá. Taktiež nezriadila pracovnú 

                                                 
91 Alboim, Shaping the Future: Canada’s Rapidly Changing Immigration Policies, 60–65. 
92 Ibid., 66. 
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skupinu, komisiu a neumožnila komplexnú verejnú debatu. Zmeny boli realizované 

prostredníctvom dôsledne kontrolovaných politických procesov bez zapojenia odbornej 

verejnosti. Konzultácie, ktoré sa uskutočnili, boli iba pre pozvaných a venovali sa iba 

individuálnym záležitostiam. Konštruktívna kritika bola v mnohých prípadoch 

ignorovaná alebo označená za názor špeciálnej záujmovej skupiny.93 V demokratickej 

krajine je pri tom dôležité, aby ľudia mohli slobodne vyjadriť svoj názor bez obáv 

z útokov.  

Vzťahy medzi provinciami a federálnou vládou sú napäté kvôli jednostrannému 

rozhodovaniu na federálnej úrovni, väčšej centralizácii, nedostatočnej konzultácii 

s provinciami a prenášaním nákladov na provincie a mestá. Federálna vláda znižuje 

autoritu riadne zvolených provinčných vlád tým, že s nimi zmeny nekonzultuje alebo 

neberie do úvahy ich záujmy. A napriek tomu prenáša viac a viac právomocí na nevolené 

subjekty akými sú zamestnávatelia a vzdelávacie inštitúcie, ktoré sú zodpovedné za výber 

dočasných imigrantov, z ktorých sa jedného dňa môžu stať kanadskí občania. Nová 

legislatíva týkajúca sa žiadateľov o status utečenca podľa viacerých akademikov 

nedostatočne rešpektuje Chartu práv a slobôd a medzinárodných dohôd, ktorých je 

Kanada signatárom. Zmeny v pravidlách na získanie občianstva taktiež oslabujú 

kanadskú demokraciu, keďže čoraz vyšší počet ľudí nebude môcť získať občianstvo alebo 

bude musieť čakať dlhšiu dobu. Bez občianstva sa jednotlivci nemôžu podieľať na 

základných aspektoch demokratického života zahŕňajúcich možnosť voliť mestských, 

provinčných a federálnych zástupcov, ktorí uskutočňujú rozhodnutia ovplyvňujúce ich 

životy. 

V súčasnosti majú Kanaďania predstavu, že na vstupe do Kanady bude vždy čakať 

dlhý rad uchádzačov. Momentálne je skutočnosť, že Kanada je žiadanou destináciou 

imigrantov, nespochybniteľná, ale nemusí to tak byť aj v budúcnosti. Predovšetkým 

v prípade vysoko kvalifikovaných uchádzačov, o ktorých majú záujem všetky vyspelé 

krajiny. Zatiaľ čo jedna konkrétna zmena v imigračnej politiky nespraví z Kanady menej 

atraktívnu destináciu, kumulatívny účinok môže vyvolať dojem, že Kanada už nie je tak 

vítajúcou ako kedysi. Uskutočňované zmeny vo všetkých aspektoch imigračnej politiky 

môžu individuálne alebo kumulatívne ovplyvniť atraktivitu Kanady a môžu byť 

kontraproduktívne voči cieľom Kanady – ekonomickým i budovaniu národa.94 

                                                 
93 Ibid., 68. 
94 Augie Fleras, Immigration to Canada: Evolving Realities and Emerging Challenges in a Postnational 

World (Vancouver: UBC Press, 2014), 359–361. 
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Zatiaľ čo imigračná politika je zdrojom intenzívneho politického súťaženia 

v mnohých krajinách vytvárajúc pri tom nezhody naprieč a vo vnútri politických strán, 

v Kanade bola imigračná politika formovaná v duchu pevného nadstraníckeho konsenzu 

na federálnej úrovni. Na rozdiel od iných krajín, sa oficiálny multikulturalizmus stále teší 

podpore kanadských vlád, bez ohľadu na ich ideologickú orientáciu. Kanada je unikátom 

medzi hlavnými imigračnými krajinami v tom aspekte, že imigračná politika je 

odpolitizovaná  a imigrácia ako taká je intenzívne podporovaná federálnymi politickými 

stranami. Hlavné federálne strany sa vyhýbajú jednoznačným a jednotným postojom 

v oblasti imigračnej politiky, pretože ich hlavným cieľom je maximalizovať voličskú 

podporu a nie zastávať principiálny postoj.95 

V súčasnosti je najväčším kritikom vládnej imigračnej politiky oficiálna opozícia 

predstavovaná Novou demokratickou stranou (New Democratic Party, NDP). 

Prostredníctvom svojej hlavnej kritičky imigračnej politiky, Lysane Blanchette-

Lamothovej, vyčíta Harperovej vláda zmeny v oblasti azylovej politiky, ktorá je podľa 

nej príliš tvrdá na utečencov a neposkytuje im náležité zaobchádzanie a prístup 

k zdravotnej starostlivosti.96 Ešte výraznejšie sa NDP stavia voči programu pre dočasných 

zahraničných pracovníkov (TFWP), kde vláde vyčíta využívanie programu proti 

záujmom kanadských občanov. V kritike zachádza ešte ďalej, pretože požaduje úplnú 

reformu programu a nepostačuje jej ani návrat k pôvodnému účelu, tak ako to navrhuje 

Liberálna strana Kanady. Vo svojom predvolebnom manifeste navrhuje výraznejšie 

zameranie sa na trvalých imigrantov a intenzívne podporuje imigráciu za účelom 

zlučovania rodín, ktorej záber by chcela ešte viac rozšíriť.97  

Liberálna strana Kanady (Liberal Party of Canada, LPC) sa vo svojej kritike 

reformy imigračného systému vládou Stephena Harpera zameriava predovšetkým na 

program určený pre dočasných zahraničných pracovníkov (TFWP). Hlavným kritikom 

vlády v problematike imigrácie je liberálny poslanec John McCallum, ktorý vláde vytýka 

zlé riadenie programu pre dočasných pracovníkov. Podľa neho sa vláde nedarí udržať 

pôvodné ciele programu a jeho zameranie.98 Po náprave tohto programu volal na začiatku 

                                                 
95 Inder Marwah, Triadafilos Triadafilopoulos a Steven White, Immigration, Citizenship, and Canada’s 

New Conservative Party (Toronto: University of Toronto, 2013). 
96 New Democratic Party, Statement by the NDP on „Proud to Protect Refugees“ action week, 

http://www.ndp.ca/news/statement-ndp-proud-to-protect-refugees-action-week (stiahnuté 24. 4. 2015). 
97 New Democratic Party, NDP Policy Book, http://xfer.ndp.ca/2013/policybook/2013-04-17-

PolicyBook_E.pdf (stiahnuté 24. 4. 2015). 
98 Liberal Party, Liberals Propose Reforms to Temporary Foreign Worker Program, 

https://www.liberal.ca/liberals-propose-reforms-temporary-foreign-worker-program/ (stiahnuté 24. 4. 

2015). 
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roku 2014 aj predseda Liberálnej strany Kanady Justin Trudeau, ktorý je tiež presvedčený 

o tom, že vláda by sa mala opätovne zamerať na imigrantov žiadajúcich o trvalý pobyt, 

a teda potenciálnych budúcich občanov Kanady.99  O takéto zameranie sa Harperova 

vláda pokúša prostredníctvom nového nástroja, ktorý predstavila v polovici roku 2014 

a vstúpil do platnosti začiatkom roku 2015 – systém zrýchleného vstupu (Express Entry). 

Nový systém bol pozitívne prijatý a hodnotený i Liberálnou stranou Kanady. LPC za 

obdobie posledného roku nevydala žiadne stanovisko, v ktorom by kritizovala vládou 

uskutočnené zmeny v imigračnej politike. Na základe toho je možné usudzovať, že aj 

v prípade ak v tohtoročných federálnych voľbách zvíťazí Liberálna strana Kanady, 

nedôjde minimálne v nasledujúcom desaťročí k zmene v charaktere imigračnej politiky 

Kanady.  

 
 

  

                                                 
99 Homeland Security News, Skilled Immigrants to Be Granted “Express Entry” to Canada to Meet Labor 

Market Needs, http://www.homelandsecuritynewswire.com/dr20140612-skilled-immigrants-to-be-

granted-express-entry-to-canada-to-meet-labor-market-needs (stiahnuté 24. 4. 2015). 
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Záver 

Za posledných deväť rokov (2006–2015) konzervatívna vláda Stephena Harpera 

uskutočnila v kanadskom imigračnom systéme výrazné zmeny. Reformy konkrétnych 

imigračných programov nemali za následok iba krátkodobý dopad na štruktúru 

imigrantov prichádzajúcich do Kanady. Samotným modifikáciám imigračnej politiky 

predchádzala úprava procesu, pomocou ktorého sa táto politika v Kanade vytvára. Ako 

som vysvetlil v mojej práci, celkový súhrnný dopad uskutočnených reforiem je tak 

zásadný, že následkom nich dochádza k premene povahy imigračného systému Kanady. 

 K reforme imigračnej a azylovej politiky došlo za Harperovej vlády z dvoch 

hlavných dôvodov. K moci sa dostala konzervatívna strana s odlišným názorom na ciele, 

ktoré by mala imigračná politika v kanadskej spoločnosti dosahovať. Ďalším hnacím 

motorom zmien bola neudržateľnosť dovtedajšieho systému. Azylový systém bol 

preťažený a často zneužívaný neoprávnenými žiadateľmi, ktorí neboli v krajine svojho 

pôvodu perzekvovaní. Zákony umožňovali zdanlivo nekonečný počet odvolaní proti 

zamietavým rozhodnutiam, a tak sa títo imigranti mohli spoľahnúť na to, že v Kanade 

pobudnú niekoľko rokov pred tým, než budú definitívne vyhostení. V imigračnom 

systéme sa čoraz intenzívnejšie využíval program pre dočasných zahraničných 

pracovníkov, ktorého pôvodným zámerom bolo vykryť krátkodobé nedostatky na trhu 

práce. Zamestnávatelia ale program v mnohých prípadoch zneužívali a zamestnávali 

cudzincov na úkor kanadských občanov a držiteľov oprávnenia k trvalému pobytu. 

Ďalším problémom v programoch poskytujúcich oprávnenie k trvalému pobytu bolo 

veľké množstvo nahromadených žiadostí a dlhé čakacie doby. 

 Zlučovanie rodín bolo niekoľko desaťročí jedným zo základných kameňov 

kanadskej imigračnej politiky. Harperova vláda presadzuje zladenie vstupu 

prostredníctvom tohto programu s hospodárskymi výsledkami kanadskej ekonomiky. 

Ako hlavný argument zmieňuje záťaž na daňových poplatníkov, ktorá je vyvolaná 

príchodom rodinných príslušníkov do Kanady. Nové kritéria pre sponzorovanie 

rodinných príslušníkov majú zabrániť tomu, aby rodičia a starí rodičia nekončili odkázaní 

na systém sociálneho zabezpečenia a sociálne bývanie. Sprísnením podmienok pre 

sponzorovanie sa má predísť tomu, aby ho využívali tí imigranti, ktorí si starostlivosť 

o svojich rodinných príslušníkov nemôžu dovoliť. Zároveň bol vládou predstavený nový 

typ tzv. rodinných supervíz, ktoré umožňujú občanom a držiteľom oprávnenia k trvalému 

pobytu priviesť do Kanady rodinných príslušníkov na dobu dvoch rokov s možnosťou 
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predĺženia na maximálne desať rokov. Rozdielom v porovnaní so sponzorovaním je, že 

držitelia týchto víz nezískavajú oprávnenie na trvalý pobyt. Následkom toho dochádza 

k postupnému presunu rodinných príslušníkov z kategórie trvalých do kategórie 

dočasných imigrantov. Tým sa znižuje podiel rodinnej imigrácie na budovaní národa. 

 Nová imigračná politika môže mať dopad aj na zastúpenie jednotlivých strán 

v dolnej komore parlamentu. Architekt reforiem, Jason Kenney, sledoval reformou 

imigračnej politiky nielen ekonomické, ale aj politické ciele. Snažil sa získať čo najviac 

voličov z radu prisťahovalcov pre voľbu Konzervatívnej strany. Vychádzal 

z predpokladu, že imigranti, ktorí prídu skrze nový systém, budú sociálne a ekonomicky 

konzervatívnejší, pretože sa do Kanady dostali vďaka svojím schopnostiam a sú zaviazaní 

zamestnávateľom, ktorých pracovné ponuky im pri výbere zo zásobníka uchádzačov 

najviac pomohli. Zároveň hlavnými krajinami, z kadiaľ v súčasnosti imigranti prúdia, sú 

Čína, India a Filipíny, pre ktoré je typická sociálne konzervatívna spoločnosť a dôraz na 

právo a poriadok. 

 Výnimočnosťou kanadského imigračného systému bolo, že vnímal imigrantov 

ako potenciálnych budúcich občanov, pretože až 89 % držiteľov oprávnenia k trvalému 

pobytu požiadalo o občianstvo. V súčasnosti je táto „výnimočnosť“ oslabená zmenami 

v zákone o občianstve. Sprísnili sa podmienky pre získanie občianstva a zvýšila sa 

náročnosť testu potrebného k získaniu občianstva. Zároveň do Kanady vstupuje čoraz 

viac imigrantov na dočasné víza, ktorí sa nepodieľajú na budovaní kanadského národa. 

Dôraz sa kladenie na krátkodobý prínos zahraničných pracovníkov pre trh práce a neberie 

sa ohľad na dlhodobé dôsledky preferovania dočasnej imigrácie na úkor trvalej.  

   Nový systém zrýchleného vstupu pre trvalých imigrantov (Express Entry), ktorý 

sa v Kanade využíva od začiatku roku 2015, sa zameriava na odlišné ciele a preferuje 

iných uchádzačov než bodový systém predtým uplatňovaný pri vstupe ekonomických 

imigrantov do Kanady. Cieľom nového systému je lepšie zladiť schopnosti 

prisťahovalcov s potrebami kanadského trhu práce. Bodový systém kládol dôraz na 

občianske hodnoty, pretože ekonomickí imigranti boli vnímaní ako potenciálni budúci 

občania Kanady. Vychádzajúc z bodového hodnotenia systému zrýchleného vstupu sa dá 

súčasný ideálny imigrant charakterizovať ako vzdelaný jedinec ovládajúci aspoň jeden 

z úradných jazykov, ktorý je sebestačný, dokáže sa bez problémov uplatniť na trhu práce 

a nepotrebuje pomoc od štátu. Kanada týmto upúšťa od hľadania ideálneho občana 

a zameriava sa na výber ideálneho pracovníka. 
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Summary 

For the past nine years (2006-2015) Conservative government of Stephen Harper 

has made significant changes of the Canadian immigration system. Reforms of specific 

immigration programs did not only result in short-term impact on the structure of 

immigrants coming to Canada. The modifications of immigration policy were preceded 

by changes in the process by which this policy is created in Canada. The cumulative 

impact of the reforms is so crucial that it will transform the nature of Canada's 

immigration system. The reform of the immigration and asylum policy by the Harper 

government has two main reasons. Conservative party had different opinion on the 

objectives of immigration policy in Canadian society. Another driving force behind the 

changes was the unsustainability of the system. Asylum system was overloaded and often 

abused by ineligible applicants who were not persecuted in their country of origin. The 

use of Temporary Foreign Worker Program (TFWP) has been increasing dramatically. 

Another problem of programs providing authorization for permanent residence was a 

large backlog of applications and long waiting times. 

Family reunification has been for decades one of the cornerstones of Canadian 

immigration policy. New criteria for sponsoring family members prevent parents and 

grandparents to be depended on the social security system and social housing. At the same 

time, the Government introduced a new family supervisas which allow citizens and 

permanent residents to bring family members to. The holders of these visas are not 

eligible for permanent residence. This reduces the role of family immigration in nation-

building. Architect of reforms Jason Kenney followed also political objectives. He tried 

to earn more immigrant’s vote for Conservative Party. The immigrants who come through 

the new system will be socially and economically more conservative since they got to 

Canada because of their skills and are committed to their employers.  

The exceptionalism of the Canadian immigration system was that it perceived 

immigrants as future citizens. Now the emphasis is placed on short-term benefits of 

foreign workers for the labor market and does not take into account the long-term 

consequences of preferring temporary immigration at the expense of permanent. Based 

on the scoring system current ideal immigrant can be described as an educated individual 

fluent in official languages, who is self-sufficient and does not need assistance from the 

state. Canada hereby abandons the search for the perfect citizen and focuses on the choice 

of the ideal worker. 
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