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Anotácia 

Bakalárska práca „Republikánska strana a neúspešná reforma americkej imigračnej legislatívy 

po roku 2000“ pojednáva o neúspešných pokusoch amerických zákonodarcov o reformu 

imigračnej politiky, ktorá sa na prelome tisícročí stala jednou z dôležitých vnútropolitických 

tém. Napriek osobnej iniciatíve republikánskeho prezidenta Georga W. Busha a dominancii 

republikánskej strany v oboch komorách amerického 109. Kongresu, sa konzistentnú 

imigračnú reformu schváliť nepodarilo. Naopak, každá komora vypracovala a schválila 

vlastnú verziu imigračného zákona, ktorý však v ďalšom legislatívnom procese neuspel. 

Analýzou vývoja imigračnej problematiky a najmä pokusov o jej poslednú reformu pod 

taktovkou republikánskej strany sa pokúsim odpovedať na tieto základné otázky: Prečo sa 

reforma imigračnej politiky stala opäť aktuálnou? Prečo sa v exekutíve i legislatíve 

dominantná republikánska strana nedokázala na jednotnej imigračnej reforme zhodnúť? Je 

imigrácia jednou z problematík, ktorá stranu jednoznačne rozdeľuje? 

 

Annotation 

My bachelor thesis, “The Republican Party and their Failure to Reform American 

Immigration Legislation Since the Year 2000,“ deals with the unsuccessful attempts of 

American lawmakers to reform immigration legislation. This became one of the top domestic 

policy issues at the turn of the millennium and continues to be a hot button issue today. 

Despite the personal initiative of the Republican President, George W. Bush, whose 

Republican party held a majority in both the U.S. Senate and in the House of Representatives, 

there has not been any consistency in agreement about immigration reform during the entire 

duration of the 109
th

 Congress. On the contrary, each house has processed and passed its own 

version of the immigration bill. However, both of them died in the following steps of the 

American legislative process. In my thesis I would like to analyze not only the development 

and the emergence of the immigration issue as a top domestic priority, but also the attempt to 

reform existing immigration law by the ruling Republican Party. The thesis would like to 

answer the following questions: Why weren't the Republican Party, with dominance in both 
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the Congress and in the Presidential office, able to reach an agreement on a singular 

immigration bill? And: is immigration an issue which divides the Republican Party into two 

separate wings?  
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Úvod 

Fenomén prisťahovalectva má v dejinách Spojených štátov amerických nepochybne 

významné miesto. Spojené štáty sa spolu s Kanadou a Austráliou radia medzi tzv. klasické 

prisťahovalecké krajiny - založené, osídlené a vybudované prisťahovalcami. Táto skutočnosť 

sa premieta do vnímania vlastnej národnej identity a historického povedomia a  za dobu svojej 

existencie sa Spojené štáty stali domovom veľkého počtu prisťahovalcov.
1
 Napriek týmto 

skutočnostiam to však neznamená, že mali imigranti dvere do Spojených štátov vždy 

otvorené. Opak je pravdou. Ako sa menilo etnické zloženie a počet imigrantov, menil sa 

i prístup americkej spoločnosti k nim.  

 

Americká história zaznamenáva štyri veľké imigračné vlny
2
 a jedno relatívne dlhé 

obdobie prisťahovaleckej „prestávky“
3
. Okrem prvej vlny sa všetky vyznačovali odlišným 

etnickým, jazykovým, náboženským a kultúrnym zložením, čo vyvolávalo vo väčšinovej 

belošskej a angloprotestantskej spoločnosti negatívnu odozvu, ktorá postupne 

vykryštalizovala do rôznych podôb nativistického hnutia (protikatolícke, protičínske, 

protižidovské atď.) a vyvrcholila uzákonením prvých zákonov obmedzujúcich vstup určitým 

skupinám prisťahovalcov.
4
 V druhej tretine 19. storočia tak skončilo viac než storočie 

nekontrolovanej imigrácie a začalo sa obdobie regulovanej imigračnej politiky, ktorú možno 

definovať z hľadiska veľkosti prisťahovalectva a miery jeho obmedzovania,
5
 alebo cieľových 

                                                 
1
 Cornelius, Wayne A. - Tsuda, Takeyuki - Martin, Philip a Hollifield, James: Controlling Immigration: A 

Global Perspective. (San Diego, Stanford, 2004), s. 20.  
2
 Prvá imigračná vlna (do r.1820) priviedla do USA prisťahovalcov prevažne z anglosaských krajín, druhá 

(1820-1860) zo západnej a severnej Európy, tretia (1880–1914) z južnej a východnej Európy a posledná, štvrtá  

(1965 po dnešok) z Latinskej Ameriky, Karibiku a Ázie. Podľa: Martin, Philip a Midgley, Elizabeth: 

Immigration: Shaping and Reshaping America. Population Bulletin, Vol. 58, No.2. (Washington DC, Population 

Reference Bureau, 2003), s. 12-14, 5.11.2007, available: 

http://www.prb.org/Publications/PopulationBulletins/2006/ImmigrationShapingandReshapingAmerica.aspx. 

3
 Toto obdobie (1915-1964) sa však netýkalo imigrantov zo západnej hemisféry. 

4
 Immigration Act of 1875, Chinese Exclusion Act of 1882 a pod. 

5
 Podľa kategorizácie imigračných politík Rogera Danielsa sa obdobie (1882-1924) vyznačovalo vysokou  

imigráciou a začínajúcimi obmedzeniami; obdobie (1924-1934) nízkou a klesajúcou imigráciou a prísnymi 

reštrikciami; obdobie (1934-1965) nízkou no narastajúcou imigráciou a postupným uvoľňovaním reštrikcií; 

obdobie (1965-1980) vysokou a rastúcou imigráciou a nízkymi reštrikciami a nakoniec od 1980 po súčasnosť 

vysokou a rastúcou imigráciou a rastúcimi no neúčinnými reštrikciami. Podľa: Baršová, Andrea - Barša, Pavel: 
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skupín regulácie
6
. Každá zmena imigračnej legislatívy viedla k rozsiahlym premenám nielen 

v počte a zložení, ale aj v charaktere ďalšieho prisťahovalectva a málokedy dopadla podľa 

predstáv a predpokladov jej tvorcov. Vždy však vyvolala prudkú debatu o ekonomických, 

spoločenských, kultúrnych či bezpečnostných dôsledkoch novej imigrácie. 

 

Na objasnenie dynamiky vývoja imigračných politík však nestačí zjednodušená 

definícia výsledku kompromisu, či prevahy vplyvu jedného z dvoch základných 

ideologických táborov: pro-imigračného liberalizmu (univerzalizmu), oslavujúceho 

prisťahovaleckú identitu a proti-imigračného nativizmu (partikularizmu), ospevujúceho 

identitu prvo-osadnícku. Hranica medzi oboma tábormi je rozostretá. Niektorí autori sa 

zamerali na rozdelenie prístupu k imigrácií nielen z pohľadu otvorenosti či uzavretosti vstupu 

novým imigrantom, ale aj z pohľadu integrácie, čiže možnosti prijatia či neprijatia imigrantov 

za rovnoprávnych občanov.
7
  

 

Komplexnosť a komplikovanosť prisťahovalectva a jeho kontroly nie je ľahké 

obsiahnuť a ja sa ani v tomto priestore nebudem o to snažiť. Ťažiskom mojej práce je snaha 

zmapovať a analyzovať pokusy amerických zákonodarcov o reformu imigračnej legislatívy, 

ktorá sa na prelome tisícročí stala opäť jednou z dôležitých vnútropolitických tém. Podľa 

prieskumov verejnej mienky si reformu tohto rezortu želá väčšina americkej verejnosti, ktorá 

                                                                                                                                                         
Přistěhovalectví a liberální stát: imigrační a integrační politiky v USA, západní Evropě a Česku. (Brno: 

Masarykova univerzita v Brne, 2005), s. 55. 

6
Kvalitatívna imigračná politika, brániaca vstupu určitých skupín imigrantov (zločincov, prostitútiek, duševné 

chorých, negramotných, Číňanov); kvantitatívna imigračná politika, stanovujúca kvóty na základe 

národnostného pôvodu (platilo len pre imigrantov z východnej hemisféry) alebo preferenčná imigračná politika, 

ktorá zrušila národnostne kvóty a vytvorila systém víz na základe zlučovania rodín, zamestnaneckého pomeru 

a utečeneckého či azylového štatútu. 

7 Výsledkom ich bádania sú tieto štyri ideologické postoje:  liberálny (kozmopolitný) pohľad - obhajcov 

prisťahovalectva, presadzujúcich veľkorysú imigračnú politiku a plné začlenenie imigrantov do spoločnosti;  

ekonomický neoliberalizmus (expanzionizmus slobodného trhu)  - zástancov veľkorysej imigračnej politiky, ale 

obmedzených práv prisťahovalcov; liberálny (rovnostársky) nacionalizmus - uprednostňujúci obmedzenie 

imigrácie, ktorú vníma ako hrozbu sociálnej, ekonomickej a politickej rovnosti amerických občanov, no na 

strane druhej podporujúci plnú integráciu imigrantov už na území USA žijúcich a konečne nativistický 

ultranacionalizmus (exkluzonizmus), hlásajúci prísne obmedzenie imigrácie, ale aj integrácie prisťahovalcov, 

ktorých považuje za hrozbu bielej anglosaskej kultúry. Podľa: Baršová, Andrea - Barša, Pavel.: Přistěhovalectví 

a liberální stát: imigrační a integrační politiky, s. 54-55, alebo v: Tichenor, Daniel J.: Dividing Lines. The 

Politics of Immigration Control in America, (Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2002), s. 36-38. 
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považuje súčasnú legislatívu za nefunkčnú a neefektívnu nielen pre milióny imigrantov 

(žijúcich mimo zákon), zamestnávateľov (hľadajúcich dostupnú a lacnú pracovnú silu), ale 

aj priemerných amerických občanov znepokojených porušovaním zákonov a ďalšími 

sociálnymi, ekonomickými, kultúrnymi a od polovice 90-tych rokov a najmä po teroristických 

útokoch v septembri 2001 aj bezpečnostnými problémami s imigráciou spojenými. Napriek 

osobnej iniciatíve republikánskeho prezidenta Georga W. Busha a dominancii republikánskej 

strany v oboch komorách amerického Kongresu, sa konzistentnú imigračnú reformu v období 

vlády 109. Kongresu
8
 nepodarilo schváliť. Naopak, každá komora vypracovala a schválila 

vlastnú verziu imigračného zákona, ktorý však v ďalšom legislatívnom procese neuspel. 

S ohľadom na teoretické vedomosti o tvorbe imigračnej politiky a vplyve jednotlivých 

faktorov na jej výsledok, sa pokúsim zanalyzovať vývoj a neúspech reformy imigračného 

zákona pod taktovkou republikánskej strany. Práca by mala nájsť odpovede na nasledujúce 

otázky: Prečo sa reforma imigračnej legislatívy stala opäť aktuálnou? Ako je možné, že sa 

dominantná republikánska strana (v legislatíve aj exekutíve) nedokázala na jednotnej 

imigračnej reforme zhodnúť? Môže za to hlboký rozkol strany v tejto otázke, alebo za 

krachom imigračnej reformy stoja iné príčiny? Je imigrácia jednou z problematík, ktorá stranu 

jednoznačne rozdeľuje? 

 

V prvej kapitole sa budem venovať zmenám imigračnej politiky od konca 2. svetovej 

vojny, ktoré významne ovplyvnili charakter súčasnej imigrácie. Ďalej predstavím moderné 

imigračné trendy (počet, zloženie, hlavné smery atď.) a reakcie americkej spoločnosti na ne. 

Nakoniec sa zameriam na postavenie imigrácie v politických programoch Bushovej 

administratívy, ktorá celú reformu iniciovala. Druhá kapitola by mala reflektovať 

aktivity jednotlivých komôr Kongresu v oblasti reformy imigračnej politiky a úlohu 

republikánov v týchto aktivitách. Predstavím oba kľúčové návrhy imigračných zákonov HR 

4437 a S 2611 a ich hlavné časti. Neuralgickými bodmi imigračnej reformy, dominujúcim 

debatám v Kongrese sa budem zaoberať podrobnejšie. Jedná sa o návrhy ďalšieho sprísnenia 

ochrany hraníc a presadzovania platných imigračných zákonov; vytvorenie nových dočasných 

pracovných programov (tzv. guest-worker programs) a otázku možnosti získania legálneho 

štatútu (trvalého pobytu a občianstva) pre milióny ilegálnych imigrantov na území USA 

žijúcich. V poslednej kapitole by som sa chcela zamyslieť nad možnými príčinami 

nejednotnosti republikánskej strany v otázke vypracovania funkčnej imigračnej reformy. Do 

                                                 
8
 Od januára 2005 do januára 2007. 
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úvahy prichádza viacero faktorov, ktoré sa navzájom ovplyvňujú a ja sa ich pokúsim bližšie 

pomenovať. V prvom rade preskúmam jednotlivé frakcie v rámci republikánskej strany, ich 

postavenie a vplyv v komorách Kongresu. Je za neúspešnou reformou prevaha jednej z nich? 

Ďalej sa budem zaoberať samotným Kongresom, jeho štruktúrou a funkciami zakotvenými 

v Ústave, na základe ktorých majú jeho jednotlivé komory (Senát a Snemovňa 

reprezentantov) rozdielny počet členov operujúcich s rozdielne veľkým mandátom, čo vedie k 

rozdielnej citlivosti na tlak verejnosti, alebo rôznych záujmových skupín. Aký vplyv mal na 

rozhodovanie o tak dôležitých a nie vždy populárnych zmenách zákona, akou reforma 

imigračnej legislatívy nepochybne je, blížiaci sa dátum nadchádzajúcich kongresových volieb 

(midterm elections) v novembri 2006? Osobitnú podkapitolu venujem aj záujmovým 

skupinám a ich možnému vzťahu voči legislatíve. 

 

Analýza literatúry: 

Hoci sa ťažiskom mojej práce stala nedávna aktivita republikánskych politikov 

v oblasti imigračnej legislatívy, komplexnosť a vývoj problematiky s vplyvom na súčasný 

stav imigrácie, ktorý si danú politickú aktivitu vyžiadal, ma donútili k potrebe bližšieho 

preniknutia pod povrch problematiky a tým pádom k preštudovaniu veľkého množstva 

rôznorodých materiálov (tlačených aj elektronických). Prevažná väčšina publikácií (až na pár 

výnimiek) a všetky elektronické zdroje sú napísané v anglickom jazyku. Okrem tlačených 

monografií a príručiek, zaoberajúcich sa z rôznych uhlov vývojom a kategorizáciou 

prisťahovalectva a jeho politiky, alebo politickým systémom Spojených štátov, som v práci 

využila množstvo elektronických zdrojov (analýz, správ, štatistík a oficiálnych vyhlásení), 

nachádzajúcich sa na vládnych aj mimovládnych internetových stránkach. Pramene sa dajú 

rozdeliť podľa tematického zamerania jednotlivých kapitol, avšak z dôvodu ich veľkého 

množstva, spomeniem iba najvýznamnejšie z nich. 

 

Informácie o vývoji a kategorizácii prisťahovalectva a jeho regulácii a prístupe k 

nemu som získala z viacerých monografií, ktoré sa touto problematikou zaoberali z rôznych 

uhlov a rada by som spomenula tri najhlavnejšie. Jednou z nich je kniha profesorky 

politológie a ľudských práv na Drakeovej univerzite v USA, Debry DeLaet: U.S. Immigration 

Policy in an Age of Rights, z v roku 2000, ktorá sa zaoberá imigráciou a imigračnou politikou 

od 19. storočia do roku 1996, s podrobným zameraním na najvýznamnejšie imigračné zákony 

od roku 1952 do 1996. Kniha na problematiku nazerá z pohľadu narastajúceho vplyvu 
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ľudských a občianskych práv na tvorbu imigračnej legislatívy. V práci som využila jej 

analýzy jednotlivých zákonov. Ďalšou hodnotnou publikáciou, ktorá mi poskytla teoretický 

prehľad o aktuálnych otázkach prisťahovalectva USA, bola kniha: Přistěhovatelství 

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

v roku 2005. Autormi tejto českej publikácie sú Andrea Baršová, pracujúca v odbore pre 

ľudské práva Úradu vlády ČR a Pavel Barša, pôsobiaci v Ústave politológie Filozofickej 

fakulty Univerzity Karlovej. V podobnom duchu sa nachádzala aj kniha profesora politológie 

na Rutgers University v New Jersey, USA, Daniela J. Tichenora: Dividing Lines: the Politics 

of Immigration Control in America, z roku 2002, popisujúca podrobne vývoj imigrácie a jej 

dopad na americkú spoločnosť a analyzujúca rôznorodé sily pôsobiace na tvorbu imigračnej 

politiky.  

 

Informácie o súčasných imigračných trendoch som čerpala prevažne z oficiálnych 

štatistík a odborných správ vydávaných vládnymi inštitúciami Department of Homeland 

Security a U.S. Census Bureau, alebo nevládnymi organizáciami Population Reference 

Bureau a Migartion Policy Institute. Prehľad o postojoch americkej verejnosti k imigrácii mi 

zabezpečili výsledky prieskumov verejnej mienky prevedené organizáciami Gallup 

Organization a Research Center for People & Press and Pew Hispanic Center. Politickú 

aktivitu republikánskych politikov v imigračnej otázke som mohla sledovať na oficiálnych 

vládnych, alebo nezávislých internetových stránkach
9
 a odborné periodiká a denníky (napr. 

National Journal, Foreign Affairs, Washington Post, New York Times) mi poskytli analýzy 

tejto aktivity, hlasovania a ideologického zaradenia politikov. 

  

Pre potreby poslednej kapitoly, analyzujúcej príčiny rozdelenia členov 

republikánskej strany v otázke imigračnej reformy, som okrem už spomínaných novinových 

článkov a analýz siahla opäť po tlačenej literatúre, z ktorej som využila pasáže pojednávajúce 

o americkom politickom systéme, štruktúre Kongresu, alebo záujmových skupinách. Jedná sa 

najmä o tieto tri knihy: Spojené státy americké: společnost a politika, z roku 2002, českej 

autorky PhDr. Vladimíry Dvořákovej, pôsobiacej na Vysokej škole ekonomickej v Prahe;  

American Government: brief version, vydaná v roku 2000, od profesora Harward Univerzity, 

University of California a ďalších a bývalého člena administratívy prezidenta Reagana - 

Jamesa Q. Wilsona a nakoniec kniha The Congressional Politics of Immigration Reform, 

                                                 
9
 www.whitehouse.gov, www.senate.gov, www.house.gov , alebo www.govtrack.us. 

http://www.whitehouse.gov/
http://www.senate.gov/
http://www.house.gov/
http://www.govtrack.us/
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z roku 1999, popisujúca detailne politický proces tvorby imigračných zákonov v americkom 

Kongrese. Jej autormi sú: James G. Gimpel, profesor politológie na University of Maryland 

a bývalý asistent pracujúci v oboch komorách Kongresu a James R. Edwards, Jr., 

komunikačný manažér s praktickými skúsenosťami z pôsobenia v Immigration Conference 

Commitee a Majority Leader's Immigration Reform Working Group. 

 

1. Reforma imigračnej politiky opäť v centre pozornosti 

 

1.1 Pehľad najdôležitejších zmien imigračnej legislatívy od  

druhej svetovej vojny do roku 2000 

Predtým než prejdem k opisu hlavných imigračných zákonov z druhej tretiny 20. 

storočia, pokúsila by som sa v skratke priblížiť imigračnú situáciu, ktorá v Spojených štátoch 

vládla pred týmto obdobím. Imigračné zákony z roku 1921 (National Quota Law), no najmä 

z roku 1924 (National Origins Act) nastavili pre každú národnosť ročné numerické kvóty (na 

2% z celkového počtu obyvateľov tejto národnosti v Spojených štátoch z roku 1890), čím 

zredukovali legálne prisťahovalectvo na menej než 165 000 ročne. Keďže ich primárnym 

cieľom bolo minimalizovať prisťahovalectvo z južnej a východnej Európy,
10

 platili dané 

numerické obmedzenia výhradne pre národy z východnej pologule a imigrácie z Latinskej 

Ameriky sa vôbec nedotkli. Pár dekád predtým boli z imigrácie vylúčení aj obyvatelia Číny 

(Chinese Exclusion Acts of 1882,1884, 1892 and 1904) a toto obmedzenie bolo zrušené až 

počas 2. svetovej vojny naturalizačným zákonom z roku 1943 (Naturalization Act), kedy sa 

Čína stala vojenským spojencom USA.
11

  

 

Druhá svetová vojna priniesla do imigračnej politiky paradoxne pozitívny obrat, 

ktorý bol ovplyvnený negatívnou skúsenosťou s nacistickým režimom a  tragickými 

následkami jeho rasovej politiky. Imigrácia prestala byť vnímaná skrz hierarchiu etník a rás a 

do popredia sa dostala ideológia a medzinárodná politika. Americká spoločnosť sa začala 

dožadovať dodržiavania ľudských práv a do imigračnej debaty sa dostali žiadosti o zrušenie 

diskriminačných kvót a rozšírenie prijímania utečencov.
12

 V tomto období vznikali legálne 

                                                 
10

 Minimum 100 víz na štát. 

11
 Baršová, Andrea - Barša, Pavel.: Přistěhovalectví a liberální stát: imigrační a integrační politiky, s. 58-59 

a DeLaet, Debra L.: U.S. Immigration Policy in an Age of Rights,  s. 121-123. 

12
 DeLaet, Debra L., s. 37. 
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základy nielen neskoršej utečeneckej politiky
13

 ale tiež ilegálnej pracovnej imigrácie
14

. 

Napriek volaniu prezidenta Trumana po zrušení diskriminačného systému kvót sa v novom 

imigračnom zákone z roku 1952 (McCarran-Walter Immigration and Nationality Act) tento 

cieľ splniť nepodarilo, pretože kvóty len mierne modifikoval a antidiskriminačné opatrenia 

neriešil dostatočne dôsledne.
15

 

 

1.1.1 Immigration Reform Act of 1965 

Dramatický obrat nastal až v liberálnej ére 60-tych rokov. K moci sa dostali 

demokrati, ktorí na čele s prezidentom Kennedym a s veľkou podporou širokej pro-imigračnej 

koalície liberálnych, náboženských, ale aj odborových (nachádzajúcich v imigrantoch 

potenciálne nové členstvo) a priemyselných záujmových skupín presadili schválenie 

reformného dodatku, ktorý výrazne upravoval imigračný zákon z roku 1952 tým, že konečne 

zrušil diskriminačný systém numerických kvót a nahradil ho preferenčným systémom 

založeným na zlučovaní rodín a zamestnaní v americkej firme. Pre východnú hemisféru 

stanovoval strop 170 000 víz ročne (s limitom 20 000 na jednu krajinu), ktoré boli rozdelené 

podľa siedmych preferenčných kategórií.
16

 Po prvýkrát bol stanovený strop aj pre západnú 

hemisféru na 120 000 víz ročne, avšak bez limitu na jednotlivé krajiny a bez preferenčného 

systému. Víza boli udeľované na základe pracovného povolenia a systémom „kto skôr príde, 

ten skôr berie“. Až dodatky z roku 1976 a 1978 postupne uzákonili rovnaký limit 

a preferenčný systém aj pre západnú hemisféru. Vytvorili globálny strop 290 000 víz ročne 

s jednotným preferenčným systémom, čo znamenalo, že všetky krajiny mali rovnaké 

podmienky.
17

 Je dôležité pripomenúť, že víza boli udeľované aj mimo preferenčný systém a 

to najbližším príbuzným občanov USA a tiež utečencom, ktorých kvóty mohol prezident 

                                                 
13

 V roku 1948 uzákonený prvý azylový zákon o vysťahovaných osobách (Displaced Persons Act).  

14
 V roku 1943 (v čase nedostatku pracovnej sily) bol schválený  tzv. Bracero Program (bracero – robotník), 

ktorý priviedol na územie USA státisíce dočasných robotníkov prevažne z Mexika a ďalších juhoamerických 

krajín. Pre údajnú diskrimináciu robotníkov bol v roku 1964 zrušený, no trend dochádzania za prácou pokračoval 

a presunul sa do nelegálnej sféry. 

15
 Bol uzákonený napriek vetu prezidenta Trumana. Podľa: Baršová, Andrea - Barša, Pavel.: Přistěhovalectví 

a liberální stát: imigrační a integrační politiky, s. 59. 

16
 Slobodné, dospelé deti občanov USA zahrňovali (20%); partneri a deti osôb z trvalým pobytom v USA (20%); 

výnimoční profesionáli, vedci a umelci (10%); ženaté/vydaté deti občanov USA (10%); súrodenci občanov USA 

(24%); kvalifikovaní a nekvalifikovaní pracovníci odvetví, ktorým chýba domáca pracovná sila a utečenci. 

17
 DeLaet, Debra L.: U.S. Immigration Policy in an Age of Rights, s. 125. 
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podľa momentálnej humanitárnej potreby meniť. Následkom toho bol celkový počet 

prisťahovalcov omnoho vyšší, ako kvóty stanovovali.
18

 

 

Tieto zásadné zmeny mali obrovský dopad na štruktúru a počet budúceho 

prisťahovalectva. V dekáde po uzákonení imigračného zákona stúpla celková imigrácia 

o 60% a podstatne sa zmenilo aj jej etnické zloženie. Počet imigrantov z Európy výrazne 

klesol a naopak z Latinskej Ameriky, Karibiku a Ázie rapídne stúpol. Bolo to dané tým, že 

nový systém uprednostňoval ľudí z rodinnými a pracovnými kontaktmi v USA, ktoré najmä 

prisťahovalci zo západnej hemisféry po rokoch neregulovanej imigrácie (umožňujúcej vstup 

na krátkodobé víza mimo imigračné kvóty) nepochybne mali. V snahe odpovedať na nátlak 

liberálnych ideálov 60-tych rokov, tak schválili politici zákon, ktorý nepriamo vyvolal štvrtú 

masívnu imigračnú vlnu. 

 

1.1.2 Immigration Reform and Control Act of 1986 

Zavedenie vízového stropu pre západnú hemisféru a zrušenie Bracero programu 

o rok skôr viedlo k naštartovaniu ďalšieho nezamýšľaného dôsledku imigračnej reformy 

z roku 1965 – k posilneniu ilegálnej imigrácie cez južnú hranicu s Mexikom. Spojené štáty sa 

museli vyrovnávať nielen s nárastom legálneho, ale aj nelegálneho prisťahovalectva. Táto 

skupina etnicky, jazykovo a kultúrne odlišných ľudí porušujúcich (nelegálnym prechodom 

hranice) ale aj žijúcich mimo zákon, sa stala terčom kritiky environmentálnych a populačných 

proti-imigračných skupín, ktoré upozorňovali na negatívne ekonomické, sociálne 

a bezpečnostné dopady ilegálnej imigrácie na americkú spoločnosť.
19

 Imigračná politika 80. 

rokov sa tak presunula do oblasti kontroly ilegálnej imigrácie.  

  

Situáciu mal vyriešiť nový imigračný zákon Immigration Reform and Control Act - 

IRCA, vychádzajúci z doporučení Vybranej komisie pre imigračnú a utečeneckú politiku 

(SCIRP)
20

 a schválený po dekáde vnútropolitických bojov v tejto otázke v roku 1986. Jeho 

                                                 
18

 Baršová, Andrea - Barša, Pavel.: Přistěhovalectví a liberální stát: imigrační a integrační politiky, s. 60. 

19
 Napr. Federation for American Immigration Reform (FAIR): najvplyvnejšia proti-imigračná záujmová 

skupina, založená v roku 1979. 

20
 Select Commission on Immigration and Refugee Policy (SCIRP): komisia založená v roku1978 s cieľom 

podrobnej štúdie ilegálnej imigrácie. V roku 1981 vydala odborný, nestranícky posudok v ktorom hájila 

pozitívnu silu imigrácie; presadzovala prioritné riešenie ilegálnej imigrácie, ktorú považovala z a vážny problém; 

podporovala  preferenčné udeľovanie víz na rodinných, zamestnaneckých a humanitárnych základoch 
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cieľom bolo obmedzenie ilegálnej imigrácie sprísnením kontroly hraníc a pokutovaním 

a trestaním zamestnávateľov za vedomé najímanie ilegálnej pracovnej sily a legalizácia, alebo 

amnestia nelegálnych imigrantov, ktorí v USA žili pred rokom 1982. Sankcie a amnestia 

vyvolali nielen naprieč politickým spektrom, ale aj zo strany rôznych záujmových skupín 

mohutnú vlnu kritiky. Proti sankciám protestovali nielen zamestnávatelia, ktorí na svoje bedrá 

nechceli preberať časť povinností imigračného úradu, ale aj etnické a občianskoprávne 

skupiny obávajúce sa nárastu diskriminácie záujemcov o prácu s etnickým výzorom. Za 

postihy zamestnávateľov boli všetci tí, ktorí ľahko dostupnú prácu považovali za magnet (tzv. 

pull effect) priťahujúci imigrantov. Proti amnestii bola najmä konzervatívna časť 

republikánov a proti-imigračné skupiny, ktoré ju považovali za nespravodlivú odmenu 

porušovateľov zákona. Naopak, amnestiu podporovali etnické a občianskoprávne skupiny 

a veľká časť demokratov, ktorí chceli takýmto spôsobom vyriešiť bezprávne postavenie 

týchto ľudí. Ich hlasy boli do zákona zakomponované vložením antidiskriminačných opatrení 

(napr. povinnosť imigračného úradu INS nahlásiť svoju návštevu tri dni dopredu,  dôraz na 

spolupráciu INS so zamestnávateľmi, alebo umožnenie dobrovoľného dodržiavania 

overovacích opatrení), ktoré nakoniec samotný efekt sankcií oslabili. IRCA svoju úlohu 

v potlačení ilegálnej imigrácie nesplnil. Naopak, legalizácia približne troch miliónov 

ilegálnych imigrantov plus celkovo slabé kontrolné opatrenia prisťahovalectvo v konečnom 

dôsledku posilnili.
21

 

 

1.1.3 Immigration Act of 1990 

Napriek narastaniu proti-imigračných sentimentov v americkej verejnosti 90-tych 

rokov, sa Kongres dopracoval k vytvoreniu ďalšieho pro-imigračného zákona, tento krát 

zameraného na rozšírenie imigrácie legálnej. Podobne ako IRCA bol výsledkom kombinácie 

doporučení imigračnej komisie (SCIRP), tlaku výziev globalizácie medzinárodného obchodu 

a pro-imigračej lobby etnických, náboženských a zamestnávateľských skupín.
22

 Mal pomôcť 

znížiť niekoľkoročnú čakaciu dobu na rodinné víza, rozšíriť zamestnávateľské víza pre 

kvalifikovaných pracovníkov a zabezpečiť väčšiu etnickú rozmanitosť prisťahovalcov, ktorá 

bola vďaka predchádzajúcim zákonom prevažne hispánska a ázijská. 

                                                                                                                                                         
a podporovala proti-diskriminačné opatrenia.  Posudok sa stal predlohou budúcich pro-imigračných zákonov z 

rokov 1986 a 1990.  

21
 DeLaet, Debra L.: U.S. Immigration Policy in an Age of Rights, s. 49-70 a 126. a  

Baršová, Andrea - Barša, Pavel: Přistěhovalectví a liberální stát: imigrační a integrační politiky, s. 63-65. 

22
 Tichenor, Daniel J.: Dividing Lines. The Politics of Immigration Control in America, s. 250 a 274. 
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Zákon stanovil nový „priepustný“ strop preferenčných víz na 675 000 ročne. Až 

480 000 víz (70%) bolo alokovaných zlučovaniu rodín, pretože doň boli zahrnutí už 

aj najbližší príbuzní amerických občanov, čo mimochodom opäť pomohlo najmä hispánskej 

menšine. Zamestnanecké víza boli navýšené na 140 000 ročne (20%) a boli určené najmä 

žiadateľom so špeciálnymi schopnosťami, profesionálom a kvalifikovaným pracovníkom. 

Novinkou bolo zriadenie 55 000 víz (10%) tzv. programu rozmanitosti (Diversity Immigrant 

Visa Programme), určeného pre občanov krajín s nízkym zastúpením medzi krajinami pôvodu 

imigrantov.
23

 Ciele, ktoré si zákon stanovil, sa mu však podarilo splniť iba čiastočne: čakacie 

doby zostali aj naďalej príliš dlhé a etnické zloženie imigrantov sa ani s pomocou lotérie 

rozmanitosti príliš nezmenilo.
24

 Imigračný zákon z roku 1990 bol posledným z liberálnych 

pro-imigračných zákonov 20. storočia, vytvoreným úzkou, ale dobre organizovanou pro-

imigračnou lobby, ktorej sa ho podarilo presadiť v Kongrese mimo vplyv väčšinovej 

verejnosti.
25

 

 

1.1.4 Illegal Immigration Reform and Immigration Responsibility Act of 1996 

 V prisťahovaleckej politike 90-tych rokov začal opäť dominovať nacionalistický 

(partikularistický) pól, reagujúci na dlhodobú nespokojnosť občanov s výškou imigrácie 

a podnecovaný intelektuálnymi kritikmi anti-imigračnej lobby, argumentujúcimi nielen 

ekonomickými (imigranti sú záťažou pre sociálny systém a ohrozením domácej pracovnej 

sily), ale i morálnymi a kultúrnymi dopadmi masívnej imigrácie na americkú spoločnosť 

(nahlodávajú hodnoty súdržnosti americkej republiky).
26

 Zmena nastala aj v americkom 

Kongrese, kde sa po dlhom období demokratickej vlády dostali k moci reštriktívne naladení 

republikáni,
27

citliví na distribúciu verejných zdrojov, ktoré boli v hojnej miere využívané na 

pokrytie nákladov spojených s ilegálnou imigráciou (bezplatné školstvo, zdravotnícke 

                                                 
23

 The Green Card Lottery: uzákonená na zmiernenie dôsledkov preferenčného  imigračného systému, 

distribuujúceho víza na základe rodinných väzieb medzi štátnych príslušníkov cca 12 štátov. Elektronicky 

riadená lotéria vyberá z  uchádzačov, ktorí musia mať ukončenú minimálne strednú školu, alebo dvojročnú prax 

v zamestnaní, ktoré takéto štúdium vyžaduje. Žiadatelia nemusia hovoriť anglicky, nemusia mať v USA 

príbuzných, ani konkrétnu pracovnú ponuku. Zelená karta oprávňuje výhercu po piatich rokoch k podaniu 

žiadosti o udelenie občianstva. Z tohto programu majú prospech predovšetkým prisťahovalci z Európy a Afriky.  

24
 Tvorí príliš malú časť celkovej imigrácie (iba 6,5%) DeLaet, Debra L.: U.S. Immigration Policy in an Age of 

Rights, s. 126. 

25
 Tichenor, Daniel J.: Dividing Lines. The Politics of Immigration Control in America, s. 284. 

26
 Baršová, Andrea - Barša, Pavel: Přistěhovalectví a liberální stát: imigrační a integrační politiky, s. 67-68. 

27
 Vo voľbách 1994 získali väčšinu v oboch komorách Kongresu. 
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ošetrenie atď.) Konzervatívne sily sa tak dostali nielen do čela imigračných podvýborov, ale 

aj do Komisie pre imigračnú reformu (CIR),
28

 ktorej posudky sa opäť stali základom v 

jednaniach o novelizácii imigračného zákona. Napriek prevahe proti-imigračných síl sa 

nepodarilo do neho inkorporovať zníženie legálnej imigrácie (redukovaním víz pre 

súrodencov občanov USA).  

 

Výsledkom bolo prijatie zákona Illegal Immigration Reform and Immigration 

Responsibility Act – IIRIRA, ktorý bol zameraný výhradne na potlačenie imigrácie nelegálnej.  

Uzákonil napríklad: zvýšenie financií pre pohraničnú stráž a penalizácií za ilegálny vstup; 

umožnenie členom imigračného úradu odpočúvať, či prevádzať tajné akcie v snahe zadržať 

prevádzačov a falšovateľov dokladov; rozšírenie možností deportácií zadržaných 

a znemožnenie súdneho prešetrenia aktivít agentov imigračného úradu (INS)
29

 alebo zúženie 

variácií identifikačných dokladov použiteľných na overenie štatútu zamestnanca. Posledný 

bod, zakazujúci ilegálnym imigrantom poberanie federálnych dávok, sa inšpiroval podobným 

opatrením štátu Kalifornia z roku 1994
30

 a  reformou sociálneho zákona z augusta 1996.
31

 

 

Napriek výrazne reštriktívnej podobe sa ani tomuto zákonu nepodarilo ilegálnu 

imigráciu trvale znížiť.
32

 Oslabilo ho najmä zakomponovanie uznesenia na ochranu 

zamestnávateľov pred možnými obvineniami z diskriminácie a nemožnosť ich penalizácie 

pokiaľ dokážu, že sa o aktualizáciu záznamov zamestnancov snažili, ktoré nasmerovalo 

postihy takmer výhradne na ilegálnych imigrantov a nie ich zamestnávateľov, čím sa zákonu 

nepodarilo eliminovať „magnet“ ľahko dostupnej práce. Prácechtiví imigranti sa tak i naďalej 

                                                 
28

 The U.S.  Commision on Immigration Reform  (The Jordan Commission): založená imigračným zákonom 

z roku 1990 na čele s Barbarou Jordan (D-TX). 

29
 Immigration and Naturalization Servis 

30
 Proposition 187: návrh prijatý v referende na jeseň 1994 občanmi Kalifornie pomerom hlasov 59% ku 41%. 

Mal zabrániť prístupu ilegálnych imigrantov k väčšine služieb poskytovaných štátom v oblasti vzdelávania, 

sociálnej starostlivosti a zdravotníctva (s výnimkou život zachraňujúcich zdravotníckych úkonov). Jeho 

uskutočneniu zabránili federálne súdy, ktoré ho označili za neústavný. 

31
 Personal Responsibility, Work Opportunity, and Medicaid Restructuring Act: zakazoval ilegálnym imigrantom 

a imigrantom s krátkodobými vízami poberanie federálnych dávok s drobnými výnimkami (v oblasti život 

zachraňujúcej starostlivosti). Tiež zakazoval poberanie štátnych a lokálnych dávok s rovnakými výnimkami. 

Zakázal aj poberanie sociálnych dávok a stravných lístkov legálnymi imigrantmi. 

32
 DeLaet , Debra L.: U.S. Immigration Policy in an Age of Rights, s. 127. Baršová, Andrea - Barša, Pavel: 

Přistěhovalectví a liberální stát: imigrační a integrační politiky, s. 67-68 
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do USA dostávajú buď zneužitím krátkodobých víz, alebo prechodom južnej hranice cez 

opustené a životu nebezpečné púštne či horské oblasti. 

 

1.2 Imigrácia a súčasnosť 

 

1.2.1 Imigračné trendy v USA po roku 2000 

Zmeny imigračnej politiky po roku 1965 ovplyvnili charakteristiku, zloženie 

i veľkosť súčasného prisťahovalectva, pretože nepriamo vyvolali jeho trvalý nárast, zmenili 

jeho etnické zloženie a tým, že mnohým žiadateľom vstup umožnili a naopak iným ho 

odopreli, podnietili i rozmach prisťahovalectva nelegálneho.
33

 Z hľadiska posledného pokusu 

o reformu imigračnej politiky považujem za relevantné nahliadnuť do základných údajov 

o počte, zložení, koncentrácii a typoch modernej imigrácie. 

 

V Spojených štátoch existujú tri hlavné skupiny cudzincov: legálni prisťahovalci 

(immigrants) – osoby narodené v cudzine, ktoré majú povolenie trvale žiť a pracovať v USA 

a po piatich rokoch môžu požiadať o občianstvo; krátkodobí návštevníci (nonimmigrants) – 

cudzinci vstupujúci do USA na určitú dobu a za určitým cieľom (štúdium, turizmus, 

zamestnanie a pod.) a nelegálni prisťahovalci (illegal, undocumented aliens) – cudzinci 

prichádzajúci buď nelegálne bez pasovej kontroly, alebo legálne na krátkodobé vízum, 

ktorého platnosť prekročia. Podľa zákona existujú štyri preferenčné skupiny legálnych 

imigrantov: príbuzní amerických občanov a rezidentov; zamestnanci amerických firiem 

a ekonomickí imigranti a ich rodiny; utečenci a azylanti
34

 a držitelia víz rozmanitosti. Až 

polovica týchto imigrantov získava svoj legálny štatút priamo na území USA, kde žijú 

ilegálne, alebo na jedno z niektorých dočasných víz. Krátkodobí návštevníci sú držitelia 

turistických, študentských a dočasných pracovných víz. Patria sem aj predstavitelia 

zahraničných vlád, zamestnanci medzinárodných organizácií a pod. Ročne je evidovaných 

približne 30 miliónov vstupov na krátkodobé víza (ktoré však nereprezentujú jednotlivcov). 

                                                 
33

 DeSipio, Louis - De La Garza, Rodolfo O.: Making Americans, Remaking America: Immigration and 

Immigrant Policy, (Oxford: Westview Press, 1998), s. 49. 

34
 Utečenci: osoby žijúce mimo svoju krajinu, ktoré sa do nej nemôžu,alebo nechcú vrátiť z dôvodu 

prenásledovania, alebo strachu z prenásledovania na základe rasy, viery, národnosti, politickej ideológie či 

členstva v nejakej sociálnej skupine. Azylanti: osoby rovnakých kritérií ako utečenci, ktoré žiadajú o utečenecký 

štatút priamo na pôde USA. 
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Nelegálny prisťahovalci tvoria poslednú, najkontroverznejšiu skupinu, ktorej stúpajúci počet 

vyvoláva v domácom obyvateľstve nepriateľské nálady a  ktorej zníženie sa stalo 

prioritou reformných snáh federálnych vlád od 80-tych rokov 20. storočia.
35

 

 

Podľa prieskumu US Census Bureau žilo v roku 2006 v Spojených štátoch 

37 547 789 obyvateľov narodených v cudzine,
36

 čo predstavuje 12,5 % celkovej populácie a o 

1,4% viac ako v roku 2000.
37

 Miera priemernej legálnej imigrácie od polovice 20. storočia 

nepretržite stúpa. V 60-tych rokoch prichádzalo 320 000 imigrantov ročne, v 70-tych 430 000, 

v 80-tych 630 000 a v 90-tych už 900 000 ročne.
38

 Imigrácia vtedy dosiahla úroveň svojho 

vrcholu zo začiatku 20. storočia a naďalej rastie.
39

 Nielen že sa zásadne zmenil počet 

prisťahovalcov, zmenilo sa aj ich národnostné zloženie a zatiaľ čo v 60-tych rokoch 

dominovala legálnej imigrácii Európa (40%), v  90-tych to už bola jednoznačne Latinská 

Amerika (51%) a Ázia (30%).
40

 V súčasnosti je najväčším zdrojom imigrantov Mexiko, ktoré 

zahrňuje 30,7% celkovej populácie USA cudzieho pôvodu. Po ňom nasledujú Filipíny, Čína 

a India a ďalších šesť krajín z oblasti Latinskej Ameriky, Ázie a Karibiku
41

.
42

  

 

V rámci USA sa imigranti usadzujú nerovnomerne. Koncentrujú sa najmä v centrách 

veľkých miest a metropol juhozápadných a severovýchodných štátov, ktoré sú vďaka svojej 

blízkosti a rozvinutému systému dopravy geograficky dostupné a v ktorých sa nachádza 

                                                 
35

 Martin, Phillip: The United States: The Continuing Immigration Debate V: Cornelius, Wayne A.- Tsuda, 

Takeyuki - Martin, Philip a Hollifield, James: Controlling Immigration. A Global Perspectives, 52-60. 

36
 Foreign-born - v ďalšom texte označovaní ako cudzinci.  

37
 Pre porovnanie: V 70-tych rokoch to bolo len 4,7% (9,6 miliónov), v  80-tych už 6,2% (14,1 miliónov), v 90-

tych 7,9% (19,8 miliónov) a v roku 2000 ich počet dosiahol 11,1% (31,1 milónov). Podľa: Migration Policy 

Institute, 11.11.2007, available at: http://www.migrationinformation.org/USfocus/display.cfm?id=649.  

38
 DeSipio, Louis - De La Garza, Rodolfo O.: Making Americans, Remaking America: Immigration and 

Immigrant Policy, s. 49. 

39
 Napríklad v období (1900-1910) dostalo povolenie emigrovať do USA 8 795 386 imigrantov. V dekáde  

(1991-2000) to bolo 9 095 417 a od (2001-2006) už 5 045 947. U.S. Department of Homeland Security. 

Yearbook of Immigration Statistics: 2006. Washington, D.C.: Office of Immigration Statistics, 2006, 11.11.2007, 

s. 7-8, available at: http://www.dhs.gov/xlibrary/assets/statistics/yearbook/2006/OIS_2006_Yearbook. 

40
 Martin, Phillip - Midgley Elizabeth: Immigration: Shaping and Reshaping America, s. 5.  

41
 Vietnam, El Salvador, Korea, Kuba, Kanada a Spojené Kráľovsto 

42
 Migration Policy Institute, 11.11.2007, available at: 

http://www.migrationinformation.org/USfocus/display.cfm?id=649  

http://www.migrationinformation.org/USfocus/display.cfm?id=649
http://www.dhs.gov/xlibrary/assets/statistics/yearbook/2006/OIS_2006_Yearbook
http://www.migrationinformation.org/USfocus/display.cfm?id=649
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väčšina pracovných príležitostí.
43

 V roku 2006 žila viac než polovica cudzincov 

v nasledujúcich piatich štátoch: Kalifornia, New York Texas, Florida a Illinois, no od rokov 

90-tych sa začínajú objavovať nové destinácie, ktorých zahraničná populácia rapídne rastie.
44

 

  

Z celkového počtu cudzincov žijúcich v USA v roku 2006 ich štvrtina vstúpila na 

územie USA po roku 2000; tretina v 90-tych rokoch a takmer polovica ešte skôr. Väčšina má 

viac než 25 rokov a takmer polovica sa hlási k hispánskemu pôvodu. Minimálne bakalárske 

vzdelanie má 26,7%, ale až 32% nemá dokončenú ani strednú školu.
45

 Angličtinu ovláda 

výborne menej než polovica prisťahovalcov vo veku 5 a viac rokov. V roku 2006 tvorili 

cudzinci 15,6% zo 151,1 miliónov celkovej pracovnej sily USA,
46

 avšak iba 12,3% tejto 

zahraničnej pracovnej sily malo členstvo v odboroch.
47

 Tieto údaje nám síce poskytujú 

celkový obraz o postavení legálnej zahraničnej komunity v USA, nereflektujú však zastúpenie 

jednotlivých komunít, ktoré sa od seba výrazne odlišujú. Na najvyššej priečke (v oblasti 

vzdelania, zastupovania manažérskych postov, vyššieho ročného zárobku atď.) sa nachádzajú 

imigranti z Ázie, tesne nasledovaní Európou a Južnou Amerikou. Na opačnom konci sa 

spravidla umiestňujú prisťahovalci z Karibiku a nakoniec z Mexika a Strednej Ameriky.
48

 

 

                                                 
43

 DeSipio, Louis - De La Garza, Rodolfo O: Making Americans, Remaking America: Immigration and 

Immigrant Policy, s. 51., Hing, Bill Ong: Defining America Through Immigration Policy. (Philadelphia: Temple 

University Press, 2004), s. 269-270. a Larsen, Luke J.: The Foreign-born Population in the United States: 2003. 

Current Population Reports. (Washington, D.C.: US Census Bureau, 2004), s. 2.  

44
 Medzi štáty s najväčším percentuálnym prírastkom zahraničnej populácie patrili v období 1990-2000 Severná 

Karolína (288.2 %), Georgia (247.5 %), Nevada (206.4 %), Arkansas (198.5 %) a Nebraska (183.0 %), no 

v období 2000 až 2006 to už boli Delaware (53.1 %), Južná Karolína (51.8 %), Nevada (50.3 %), Georgia (48.9 

%), and Tennessee (48.7 %). Podľa: Migration Policy Institute, 11.11.2007, available at: 

http://www.migrationinformation.org/USfocus/display.cfm?id=649. 

45
 Zo 165 miliónov domáceho obyvateľstva malo v roku 2006 minimálne bakalársky diplom 27% ľudí a strednú 

školu nedokončilo 12,9%.  

46
 Legálny imigranti pracovali v následujúcich odvetviach: 27,2% v manažerskych a kvalifikovaných profesiách, 

22,5% v službách, 18,3% v obchode a administratíve, 16,7% v produkcii a doprave a 13,5% v stavebníctve, 

údržbe a opravách. 

47
 Migration Policy Institute, 11.11.2007, available at: 

http://www.migrationinformation.org/USfocus/display.cfm?id=649.  

48
 Larsen, Luke J.: The Foreign-born Population in the United States: 2003. Current Population Reports, s. 6-7. 

http://www.migrationinformation.org/USfocus/display.cfm?id=649
http://www.migrationinformation.org/USfocus/display.cfm?id=649
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Nelegálne prisťahovalectvo sa od zákonného vo viacerých ohľadoch odlišuje. V roku 

2006 sa na území USA nachádzalo približne 11,6 miliónov ilegálnych imigrantov.
49

 Najväčší 

počet prichádza z Mexika (57%), Latinskej Ameriky, Karibiku a Ázie. Usadzujú sa spravidla 

na južnom pohraničí, alebo na severovýchode USA a väčšina z nich žije iba v štyroch 

tradičných prisťahovaleckých štátoch (Kalifornia, Texas, New York a Florida). Aj tu však za 

posledné roky narastá trend sťahovania sa do nových oblastí (Georgia, Severná Karolína, 

Tennessee, Arkansas, Arizona). Taktiež nie sú koncentrovaní iba v tradičných pracovných 

odvetviach a v poľnohospodárstve (typickom sektore závislom na ilegálnej pracovnej sile)
 
ich 

dnes pracuje už iba 4,2%. Naopak, postupne sú integrovaní do rôznych sektorov americkej 

ekonomiky.
50

 Ilegálnu populáciu tvorí o niečo viac mužov ako žien a najväčšiu skupinu tvoria 

ľudia v produktívnom veku (od 18 do 64 rokov). Vzdelanostný stupeň ilegálnych imigrantov 

je nižší a zamestnanie má 85% mužov no iba 55% žien. Nízke vzdelanie, slabá zamestnanosť 

žien a samotný ilegálny štatút (znemožňujúci vykonávať množstvo povolaní) majú za 

následok celkovo nižšiu životnú úroveň a vyšší stupeň chudoby ilegálnej populácie.
51

 

 

Nelegálna imigrácia má svoj pôvod paradoxne v období najprísnejšej imigračnej 

politiky z prelomu 19. a 20. storočia. Lacná a svojou geografickou blízkosťou flexibilná 

pracovná sila z Mexika a iných krajín Latinskej Ameriky bola využívaná na stavbárske, 

konštrukčné a sezónne poľnohospodárske práce. Vďaka neexistencii kvót pre západnú 

hemisféru a najmä širokej podpore koalície zamestnávateľov, priemyselníkov, farmárov 

a  politikov z prevažne pohraničných štátov, ktoré z tejto lacnej pracovnej sily najviac 

ekonomicky profitovali, bola migrácia hispánskych robotníkov z akýchkoľvek ďalších 

reštrikcií vyňatá. K rozmachu ilegálnej imigrácie (v dnešnom význame) viedlo až ukončenie 

Bracero programu  a ustanovenie vízového stropu pre západnú hemisféru. Napriek legalizácii 

až 3 miliónov nelegálnych imigrantov v roku 1986, sprísneniu postihov, ochrany hraníc 

a odňatiu viacerých občianskych a sociálnych práv imigrantom, ktorí nie sú americkými 

občanmi v roku 1996 a po roku 2001 sa veľkosť ilegálnej komunity nezmenšuje. Hlavným 

dôvodom je pretrvávanie dopytu po lacnej pracovnej sile, upevňovanom laxným prístupom 

                                                 
49

 Odhadovaný priemerný prírastok 350 000 - 500 000 ročne. 

50
 V 2000 pracovali ilegálny imigranti v stavebníctve 13%, v službách turistického ruchu 16%, vo výrobe 20%, 

ale aj v manažérskych a profesionálnych profesiách 11,5%.  

51
 Van Hook, Jennifer.-Bean, Frank D., Passel, Jeffrey L.: Unauthorized Migrants Living in the United States: A 

Mid-Decade Portrait. (Migration Policy Institute, 2005), 11.11.2007, available at: 

http://www.migrationinformation.org/Feature/display.cfm?ID=329.
 

http://www.migrationinformation.org/Feature/display.cfm?ID=329
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politikov a úradníkov imigračného úradu k pokutovaniu a kontrole zamestnávateľov. Vznik 

a vývoj nelegálnej imigrácie je výsledkom série legislatívnych kompromisov reagujúcich na 

tento dopyt, ale aj nevôľu domáceho obyvateľstva, nechtiac vedúce k vytvoreniu bezprávnej 

a zraniteľnej skupiny obyvateľstva, ktorej samotná prítomnosť podkopáva právny systém 

Spojených štátov.
52

 

 

1.2.2 Imigrácia a americká spoločnosť:  výsledky prieskumov verejnej mienky 

Americká spoločnosť je v postoji k imigrácii a imigrantom značne ambivalentná. 

Ako upozorňujú viacerí autori ale aj závery prieskumov verejnej mienky, väčšina americkej 

verejnosti sa na imigráciu ako takú pozerá pozitívne (obdiv k prisťahovaleckej minulosti), no 

na súčasnú imigráciu má oveľa kritickejší pohľad. Negatívne ohlasy vyvierajú prevažne zo 

znepokojenia nad pôsobením vysokého prisťahovalectva na americký pracovný trh, 

ekonomiku, sociálny systém, stupeň kriminality alebo vnútornú bezpečnosť. Príliv etnicky, 

jazykovo, kultúrne a nábožensky rozdielnych ľudí vyvoláva u časti americkej verejnosti 

strach zo straty tradičných amerických hodnôt a národnej identity založenej na prevahe 

belošskej, anglosaskej a kresťansko-židovskej kultúry. Podobné myšlienky nativizmu 

(amerického proti-prisťahovaleckého hnutia) nie sú však ničím novým a v priebehu americkej 

histórie sa objavovali pravidelne s každou väčšou prisťahovaleckou vlnou. Boli namierené 

proti rôznym skupinám, ktoré sa od väčšinovej spoločnosti odlišovali buď nábožensky (írski 

katolíci v polovici 19. stor.), rasovo (Číňania v 80. rokoch 19. stor.), ideologicky (anarchisti 

začiatkom 20. stor.), etnicky (juhoeurópske a východoeurópske národy v 20. rokoch 20. stor.), 

alebo národne (Nemci a Japonci počas 1. a 2. svetovej vojny).
53

 Na dokreslenie celkového 

obrazu vnímania súčasnej imigrácie americkou verejnosťou ponúkam súhrn 

                                                 
52

 Tichenor Daniel J.: Testimony Before the U.S. House of Reprezentatives Committee on the Judiciary 

Subcommittee on Immigration, Citizenship, Refugees, Border Security, and International Law, March 30, 2007, 

20.10.2007, available at: http://judiciary.house.gov/media/pdfs/Tichenor070330.pdf. 

53
 Huntington, Samuel. P/překlad Baroš, Radovan.: Kam kráčíš Ameriko? : krize americké  identity, (Praha: 

Rybka, 2005) s. 38 - 40., Huntington P./překlad Nagy, Ladislav: Střet civilizací: boj kultur a proměna světového 

řádu. (Praha: Rybka, 2001) s. 235, Baršová, Andrea - Barša, Pavel: Přistěhovalectví a liberální stát: imigrační 

a integrační politiky, s 52, Tichenor Daniel J.: Testimony Before the U.S. House of Reprezentatives Committee 

on the Judiciary Subcommittee on Immigration..., 20.10.2007, available at: 

http://judiciary.house.gov/media/pdfs/Tichenor070330.pdf and Gallup Polls, 14.11.07, available at: 

http://www.gallup.com/poll/1660/Immigration.aspx.  

http://judiciary.house.gov/media/pdfs/Tichenor070330.pdf
http://judiciary.house.gov/media/pdfs/Tichenor070330.pdf
http://www.gallup.com/poll/1660/Immigration.aspx.
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zaujímavých výsledkov rozsiahlej správy Pew Research Center for the People & the Press 

a Pew Hispanic Center z marca 2006 a Gallup Polls z júna 2006.
54

 

  

Napriek všeobecnému znepokojeniu nad stavom imigrácie ju väčšina respondentov 

nepovažovala za najdôležitejší celonárodný, alebo lokálny problém. Imigrácia sa umiestnila 

približne v strede pomyselného poradia dôležitých otázok (po zdravotníctve, boji proti 

terorizmu, kriminalite či korupcii v politike). Za príťaž ju označila mierna väčšina 

respondentov, než za obohatenie spoločnosti a negatívnejšie postoje sa častejšie objavili 

u belochov, černochov, starších ľudí, ľudí bez vysokoškolského vzdelania, s nižším zárobkom 

a pomerne paradoxne z oblastí s nízkou imigračnou populáciou. 

  

V oblasti ekonomického efektu imigrácie na pracovný trh sa až 65% respondentov z 

rôznych spoločenských skupín a geografických oblastí zhodlo na presvedčení, že imigranti 

zaberajú najmä pracovné miesta, ktoré domáce obyvateľstvo nechce. Mysleli si to najmä 

ľudia vysokoškolsky vzdelaní, s vyšším príjmom, Hispánci a ľudia pochádzajúci z oblastí 

s vyššou koncentráciou imigrantov. Naopak 16% respondentov prevažne s nižším vzdelaním 

a príjmom potvrdilo, že oni alebo ich blízky príbuzní stratili kvôli imigrantom prácu. V otázke 

vplyvu imigrantov na stav rozpočtu a služieb lokálnych správ bola verejnosť nerozhodná. 

Približne rovnaké percento respondentov bolo presvedčených, že imigranti spotrebujú viac 

verejných financií ako splatia na daniach a rovnaká časť si žiadnu zmenu kvality lokálnych 

služieb spôsobenú vysokým priaťahovalectvom nevšimla. 

 

Ilegálnu imigráciu označilo za väčší problém až 60% opýtaných. Dôvodom boli 

nielen ekonomické obavy, ale aj strach zo zvyšovania kriminality a nebezpečenstva terorizmu. 

V otázke politického vyriešenia pobytu 11-12 miliónov ilegálnych imigrantov na území USA, 

by im v roku 2006 umožnilo pri splnení stanovených podmienok získanie občianstva až 66% 

respondentov, ďalších 17% by podporilo dočasný pracovný pobyt a iba 16% by všetkých 

deportovalo. Zo skupiny pozitívne naklonenej k udeleniu občianstva by 42% preferovalo 

návrat imigrantov domov a podanie žiadosti odtiaľ a 36% by im dovolilo zostať a požiadať 

o občianstvo priamo na území USA.
55

 Američania vyjadrili značne rozdielne názory na 

                                                 
54

 America’s Immigration Quandary: No Consensus on Immigration Problem or Proposed Fixes, (Pew Research 

Center for People & Press and Pew Hispanic Center, March 30, 2006), s 1-8, 14.11.2007, available at:  

http://people-press.org/reports/pdf/274.pdf. 

55
 Gallup Poll, 21.11.2007, available at: http://www.gallup.com/poll/1660/Immigration.aspx. 
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poskytovanie sociálnych služieb ilegálnym imigrantom a ich deťom štátnymi a lokálnymi 

vládami, keď 67% podporilo tento zákaz, ale 71% by z neho vyňalo deti ilegálnych 

imigrantov. V problematike zastavenia prílivu ďalších ilegálnych imigrantov cez južnú 

hranicu sa takmer polovica (49%) vyslovila za sprísnenie kontrol a pokutovanie 

zamestnávateľov a tretina (33%) za posilnenie pohraničnej stráže. Vybudovanie ďalšieho 

oplotenia na hranici podporilo však iba 9% respondentov. Až dve tretiny verejnosti vyjadrili 

podporu vzniku celonárodnej databázy zamestnancov a nejakej formy národných 

identifikačných kariet,
56

 ktoré by umožňovali ľahšie overenie štatútu záujemcov o prácu. 

 

Na imigrantov z Ázie a Latinskej Ameriky sa verejnosť dnes pozerá o niečo lepšie, 

ako tomu bolo v 90-tych rokoch. U oboch skupín je oceňovaná najmä ich tvrdá práca 

a rodinné hodnoty a tieto názory prevládali paradoxne u ľudí žijúcich v komunitách s vysokou 

koncentráciou oboch etník., ktorí síce imigráciu za dôležitý komunitný problém označili, no 

menej často v nej vidia záťaž pre celú spoločnosť či hrozbu tradičných amerických hodnôt. 

Naopak, v komunitách s nízkym počtom imigrantov vyšli negatívnejšie výsledky. Zo štúdie je 

možné vypozorovať určité ideologické a socio-ekonomické štiepenie, evidentné aj v oblasti 

straníckej príslušnosti. Rozdiely sa ukázali byť najmarkantnejšie v stupni vzdelania 

respondentov; ich finančného príjmu; zaradenia k liberálnemu či konzervatívnemu prúdu 

a medzi samotnými etnikami. Napríklad ľudia s nižším vzdelaním a finančným príjmom, 

nazerali na imigráciu negatívnejšie a požadovali prísnejšie zákony, ako ľudia 

s vysokoškolským vzdelaním a vysokým príjmom. Tento postoj je pravdepodobne vyvolaný 

strachom z konkurencie imigrantov na trhu práce, pretože obe skupiny nachádzajú prácu 

v rovnakých nízko platených a nekvalifikovaných sektoroch. 

 

Ako vidíme z hore uvedených výsledkov, spoločnosť nemá na problematiku 

imigrácie jednoznačný názor a jej postoj býva formovaný viacerými faktormi: spokojnosťou 

so stavom ekonomiky a  výkonnosťou vlády, médiami, politikmi a rôznymi pro-imigračnými 

a anti-imigračnými záujmovými skupinami.
57

 Pro-imigračné skupiny poukazujú na 

                                                 
56

 Social Security kartičky alebo nový druh vodičského preukazu.  

57
 Verejná mienka reaguje na zmeny ekonomiky. Proti-imigračné nálady sú silnejšie v obdobiach zhoršenej 

výkonnosti ekonomiky a vysokej nezamestnanosti a naopak (napr. začiatok a koniec 90-tych rokov). Martin 

Phillip - Midgley Elizabeth. Immigration: Shaping and Reshaping America, s. 10-11 a Gallup Polls, 14.11.2007, 

available at http://www.gallup.com/poll/17206/Public-Ambivalent-About-New-Immigrants.aspx.   

http://www.gallup.com/poll/17206/Public-Ambivalent-About-New-Immigrants.aspx
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ekonomický a kultúrny prospech prisťahovalectva a nezabúdajú upozorňovať na to, že 

Spojené štáty boli vždy „národom imigrantov“. Tieto skupiny síce podporujú reguláciu 

imigrácie, ale s reálnym ohľadom na emigračné tlaky v krajinách Tretieho sveta a potrebu 

pracovnej sily v USA a  na problematiku sa často pozerajú z pohľadu samotných imigrantov. 

Anti-imigračné skupiny naopak bojujú za radikálne zníženie imigrácie a tvrdé postihy 

ilegálnych imigrantov. Argumentujú z ekonomického hľadiska (imigranti zaberajú pracovné 

miesta domácemu obyvateľstvu, znižujú priemerné platy a zhoršujú pracovné podmienky, ich 

lacná pracovná sila demotivuje zamestnávateľov k modernizácii), demografického (zvyšujú 

populačnú krivku, čo vedie k preľudneniu amerických miest a následným ekologickým 

a sociálnym problémom), sociálneho (imigranti využívajú väčšiu časť federálnych a štátnych 

sociálnych dávok a služieb, ako vrátia v daniach, prispievajú k zvyšovaniu kriminality), 

kultúrneho (ohrozujú národnú identitu a tradičné anglosaské a protestantské hodnoty, 

presadzujú bilingválnosť) a po teroristických útokoch v septembri 2001 aj z bezpečnostného 

(priestupné hranice sú hrozba národnej bezpečnosti).
58

 

 

1.3 Imigrácia a administratíva prezidenta Georga W. Busha 

Ústrednou postavou, ktorá imigračnú problematiku opäť uviedla do pozornosti 

zákonodarcov, médií a verejnosti bol americký prezident a republikán George W. Bush. Jeho 

administratíva nielen že imigračnú reformu iniciovala, ale v následných debatách pôsobila 

ako arbiter. Imigrácia sa tak stala jednou z dominujúcich vnútropolitických tém oboch jeho 

funkčných období.  

 

1.3.1 Prvé volebné obdobie (2000 – 2004) 

Začiatku prvého volebného obdobia prezidenta Busha dominovali bilaterálne debaty 

s prezidentom Mexika Vicente Foxom, trvajúce od februára do septembra 2001, počas ktorých 

sa štátnici dohodli na spoločnej spolupráci v oblasti riešenia imigračného režimu.
59

 Nový 

režim mal podľa prezidenta Foxa zohľadňovať susedské a ekonomické vzťahy potvrdené 

v severoamerickej dohode o voľnom obchode (NAFTA), strategickú dôležitosť Mexika 

a tradíciu cestovania Mexičanov za prácou do USA. Snažil sa do novej politiky presadiť 

                                                 
58

 Barry, Tom: Immigration Debate: Politics, Ideologies of Anti-Immigration Forces, Americas Program. (Silver 

City. NN: Interhemispheric Resource Center, June 17, 2005), 20.3.2007, available at: 

http://www.americaspolicy.org/reports/2005/0506ideologies.html. 

59
 Prvé bilaterálne jednania od ukončenia Bracero programu v roku 1964.  

http://www.americaspolicy.org/reports/2005/0506ideologies.html


Bakalárska práca  Republikánska strana a neúspešná reforma americkej imigračnej legislatívy po roku 2000 

 

 26 

nielen legalizáciu mexického obyvateľstva žijúceho v USA nelegálne, ale aj zákonné 

a bezpečné sprístupnenie amerického pracovného trhu pre budúcich migrantov. V spoločnom 

prehlásení sa obaja prezidenti zaviazali vytvoriť taký systém migrácie, ktorý by zabezpečoval 

dostatok voľnej pracovnej sily pre tých zamestnávateľov, ktorým sa nepodarilo nájsť 

potrebných zamestnancov medzi domácim obyvateľstvom; slúžil sociálnym a ekonomickým 

záujmom oboch štátov; rešpektoval ľudskú dôstojnosť všetkých imigrantov bez ohľadu na ich 

štatút a na zabezpečení ktorého by sa oba štáty podieľali rovným dielom tzv. share 

responsibility. Zatiaľ čo sa Foxova iniciatíva stretla v Mexiku s veľkým úspechom 

a podporou, v Spojených štátoch sa medzi politikmi, aktivistami, médiami a verejnosťou 

strhla prudká debata, ktorá proti sebe postavila tých, čo legalizáciu (nielen Mexičanov) 

podporovali a tých, ktorí ju označovali za nespravodlivú amnestiu. Tragické udalosti 

septembra 2001 odsunuli avizovanú imigračnú reformu mimo politickú debatu takmer do 

následných prezidentských volieb.
60

 Teroristické útoky z 11. septembra 2001 americkú 

politiku presmerovali na otázku vnútornej bezpečnosti a boja proti terorizmu. Okolnosti 

útokov
61

 odhalili závažné nedostatky vo vtedajšom imigračnom systéme a viedli k tzv. 

sekuritizácii prisťahovalectva,
62

 v reakcii na čo americká vláda schválila sériu zákonov, ktoré 

okrem iného sprísnili a zreorganizovali imigračný systém.
63

 

 

Prekvapivý obrat nastal v januári 2004, keď prezident Bush predstavil vo 

svojom prejave Kongresu návrh komplexnej imigračnej reformy. Prezident označil doterajší 

imigračný systém za „pokazený“ a žiadal jeho nápravu. Reforma by mala smerovať v štyroch 

líniách: zlepšiť zabezpečenie hraníc; reagovať na potreby americkej ekonomiky; negarantovať 

ilegálnym imigrantom, ktorí porušili zákon, automatický trvalý alebo občiansky štatút 

a vytvoriť dočasný pracovný program (Temporary Worker Program), ktorý by podľa neho 

prospel nielen americkej ekonomike (platením daní) a vnútornej bezpečnosti (umožnením 

                                                 
60

 Mohar, Gustavo.: Mexico.United States Migration: A Long Way To Go, (Migration Policy Institute, March 1, 

2004), 20.12.2006, available at: http://www.migrationinformation.org/Feature/print.cfm?ID=209.  

61
 Teroristické útoky spáchali cudzinci, ktorí sa na územie USA dostali legálne. 

62
 K premene postoja k  prisťahovalectvu z ekonomického a politického pohľadu na bezpečnostný. Podľa: 

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

Evropě a Česku. 70.  

63
 Imigračný a naturalizačný úrad INS bol zákonom z marca 2003 zrušený a jeho agenda bola presunutá na nové 

ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť (Department of Homeland Security). Podľa: Baršová, Andrea – Barša, 

Pavel, s. 69-71 a Martin Phillip - Midgley Elizabeth: Immigration: Shaping and Reshaping America, s. 19-20.  

http://www.migrationinformation.org/Feature/print.cfm?ID=209
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pohraničnej stráže venovať sa skutočným hrozbám), ale aj lepšej kvalite života a práv 

samotných imigrantov. Program by bol určený nielen pre zahraničných záujemcov, ale hlavne 

pre milióny ilegálnych imigrantov žijúcich v USA, ktorí by zaň museli zaplatiť jednorazový 

poplatok. Bol by vydaný na tri roky na základe pracovnej zmluvy s možnosťou predĺženia. Po 

jeho exspirácii by sa však imigrant musel vrátiť domov. Týto zamestnanci by mohli byť 

najímaní až v prípade nedostatku adekvátnej domácej pracovnej sily a evidovaní v novom 

elektronickom overovacom systéme. Prípadní záujemcovia o trvalý pobyt, by oň museli 

požiadať normálnou cestou a zaradiť sa na koniec čakacej rady, v súvislosti s čím Bush 

požiadal o navýšenie stropu legálnych zamestnaneckých víz.
64

 Napriek prvotnému 

pozitívnemu ohlasu sa Bushov návrh stretol s kritikou z rôznych smerov imigračnej debaty. 

Bolo mu napríklad vytýkané, že ešte viac zaťaží už i tak preťažený a podfinancovaný 

imigračný systém, negatívne ovplyvní výšku platov, bude viesť k nezaslúženej amnestii 

a celkovo nezabezpečí lepšiu ochranu hraníc či presadzovanie zákonov vo vnútri krajiny. 

Imigračné advokátske skupiny mu vyčítali, že dočasných pracovníkov dostatočne nechráni, 

čo spolu so sťaženým prístupom k občianstvu bude mať na zníženie ilegálnej imigrácie veľmi 

malý vplyv.
65

 Do konca prvého Bushovho funkčného obdobia sa už imigračná problematika 

nedostala do pozornosti Kongresu a v súvislosti s blížiacimi sa všeobecnými voľbami na jeseň 

2004 bola odložená na neurčito. 

 

1.3.2 Druhé volebné obdobie (2005 – 2008) 

Ani po svojom znovuzvolení sa prezident Bush svojej vízie komplexnej imigračnej 

reformy nevzdal a napriek narastajúcemu odporu konzervatívnej časti republikánskej strany 

v jej presadzovaní pokračoval. V novembri 2005 predstavil stratégiu zvýšenia domácej 

bezpečnosti skrze komplexnú reformu imigračnej politiky, ktorej prvým krokom malo byť 

sprísnenie ochrany hraníc. Administratíva sa rozhodla predovšetkým prekaziť imigrantom 

vstup do Spojených štátov,
66

 deportovať každého ilegálneho imigranta chyteného na 

hraniciach
67

 a spolupracovať s Kongresom na odstránení niektorých nezmyselných bodov 

                                                 
64

 President Bush Proposes New Temporary Worker Program (White House, 2004), 10.10.2007, available at: 

http://www.whitehouse.gov/news/releases/2004/01/20040107-3.html.  

65
 Jachimowicz, Maia: Bush Proposes New Temporary Worker Program. (Migration Policy Institute, Feb. 2004), 

11.12.2006, available at: http://www.migrationinformation.org/Feature/display.cfm?ID=202.   

66 Navýšením počtu pohraničnej stráže o 30% (na 12 500), rozmiestnením nových technologických pomôcok 

(napr. infračervených kamier) a vybudovaním ďalších fyzických bariér na hranici.  
67

 Už do 32 dní a  nielen na hranice s Mexikom, ale do jeho vnútrozemia. 

http://www.whitehouse.gov/news/releases/2004/01/20040107-3.html
http://www.migrationinformation.org/Feature/display.cfm?ID=202
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imigračného zákona, ktoré v podstate marili prácu imigračného úradu.
68

 Prezident však 

nezabudol pripomenúť, že bez posilnenia imigračných zákonov vo vnútri krajiny (najmä na 

pracoviskách) a vytvorenia dočasného pracovného programu, by samotné posilnenie ochrany 

hraníc nebolo funkčné.
69

 Napriek svojim výrokom prezident už o mesiac neskôr uvítal 

schválenie kontroverzného zákona HR 4437
70

 Snemovňou reprezentantov, ale nezabudol 

pripomenúť, že sa jedná len o prvý krok k celkovej imigračnej reforme.
71

 

 

 Vo volebnom roku 2006
72

 musel prezident čeliť čoraz väčšej kritike predstaviteľov 

dolnej komory Kongresu, ktorá jeho komplexnú reformu odmietala. Napriek tomu pokračoval 

v jej obhajobe na pôde Senátu, kde predstavil päť princípov, ktoré by reforma mala 

zabezpečovať. Okrem už spomínaných troch mala akceptovať tradíciu „taviaceho kotlíka“ 

a vyriešiť pobyt miliónov nelegálnych imigrantov žijúcimi v USA. Tieto princípy by mali byť 

podľa neho adresované naraz, inak nebudú vyriešené vôbec.
73

 Senát reagoval schválením 

zákona S 2611, ktorý zahrňoval väčšiu časť Bushových návrhov,
74

 no podobne ako zákon HR 

4437 v ďalšom legislatívnom procese neprešiel. S vrcholiacou predvolebnou kampaňou sa 

republikánski zákonodarcovia pokúsili apelovať na časť proti-imigračne naladeného voličstva 

a tesne pred voľbami presadili v oboch komorách schválenie zákona HR 6061, ktorý sa 

zameral výhradne na represívne riešenia imigračnej problematiky.
75

 Prezident pravdepodobne 

v snahe neuškodiť svojej strane tento zákon podpísal, čo však ihneď prezentoval ako prvý 

                                                 
68

 Napr. prepustenie  zadržaného imigranta, ktorého vláda jeho domovskej krajiny odmietla prijať. 

69
Fact Sheet: Securing America Through Immigration Reform. (White House, 2005), 10.10.2007, available at: 

http://www.whitehouse.gov/news/releases/2005/11/20051128-3.html.  

70
 HR 4437: Border Protection Act of 2005: orientovaný na ochranu hraníc a tvrdé potlačenie ilegálnej imigrácie. 

71
 President Applauds House for Passing Immigration Reform Bill. (White House, 2005), 10.10.2007, available 

at: http://www.whitehouse.gov/news/releases/2005/12/20051216-13.html 10.10.2007 and  

Immigration ProCon.org, 12.12.2007, available at:  

http://www.immigrationprocon.org/questions/borderprotectionantiterrorismandllegalimmigrationcontrolactHRbil

l4437.html.  

72
 Congressional mid-term elections.  

73
 Fact Sheet: Comprehensive Immigration Reform. (White House, 2006), 10.10.2007, available at: 

http://www.whitehouse.gov/news/releases/2006/05/20060515-10.html. 

74
 S 2611: Comprehensive Immigration and Reform Act of 2006 

75
 HR 6061:  Secure Fence Act of 2006 

http://www.whitehouse.gov/news/releases/2005/11/20051128-3.html
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2005/12/20051216-13.html%2010.10.2007
http://www.immigrationprocon.org/questions/borderprotectionantiterrorismandllegalimmigrationcontrolactHRbill4437.html
http://www.immigrationprocon.org/questions/borderprotectionantiterrorismandllegalimmigrationcontrolactHRbill4437.html
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2006/05/20060515-10.html
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krok celkovej reformy.
76

 Po historickej strate republikánskej väčšiny v oboch komorách 

Kongresu
77

 sa Bushovi ani v roku 2007 nepodarilo komplexnú reformu imigračnej legislatívy 

presadiť.
78

 Domáca priorita jeho administratívy tak zostala nevyriešená, za čo si prezident 

vyslúžil všeobecnú kritiku.
79

 

 

Súčasná imigrácia je výsledkom dlhodobého vývoja na poli imigračnej legislatívy 

s prelomovým rokom 1965, kedy boli zrušené diskriminačné kvóty zo začiatku 20. storočia. 

Imigračný systém, ktorý s menšími obmenami funguje dodnes, bol nastavený na prednostné 

prijímanie rodinných príslušníkov a potrebných kvalifikovaných aj nekvalifikovaných 

pracovníkov s prevahou prvej skupiny. Tieto zmeny viedli k celkovej premene zloženia 

novodobej imigrácie, ktorá sa skladá prevažne z príslušníkov krajín Tretieho sveta. Najväčším 

tŕňom v oku verejnosti a politických činiteľov sa stala ilegálna a prevažne hispánska 

imigrácia, dosahujúca v súčasnosti až 11-12 miliónov osôb. Jej bezprávne postavenie v rámci 

americkej spoločnosti, rola v ekonomickom raste USA a pokračujúci prílev nových 

nelegálnych osôb cez južnú hranicu s Mexikom viedli k opätovnému nárastu nativizmu 

a reštriktívnych hnutí. Rozdielny prístup k problematike si zvolil americký prezident George 

W. Bush, ktorý od svojho prvého zvolenia v roku 2000 vyzýval Kongres k presadeniu 

komplexnej imigračnej reformy. Ako na tieto skutočnosti nakoniec jednotlivé komory 

Kongresu reagovali sa pozrieme v nasledujúcej kapitole. 

 

2. Imigračná reforma a republikánsky 109. Kongres 

 

Od teroristických útokov v septembri 2001 sa problematika imigrácie (najmä 

nelegálnej) začala čoraz viac spájať s pocitom ohrozenia národnej bezpečnosti. Upevnením 

tohto prepojenia bolo schválenie zákona The Homeland Security Act of 2002, presúvajúceho 

zodpovednosť za výkon imigračnej politiky z Imigračného a naturalizačného úradu na 

                                                 
76

 President Bush Signs Secure Fence Act. (White House, 2006), 10.10.2007, available at: 

http://www.whitehouse.gov/news/releases/2006/10/20061026.html. 

77
 Od roku 1994 disponovala v oboch komorách Kongresu väčšinou – tzv. republikánska éra (s vínimkou Senátu 

v rokoch 2001-2003). 

78
 President Bush Disappointed by Congress's Failure to Act on Comprehensive Immigration Reform. (White 

House, 2006), 10.10.2007, available at: http://www.whitehouse.gov/news/releases/2007/06/20070628-7.html. 

79
 Gallup Polls, 21.11.2007, available at: http://www.gallup.com/poll/1660/Immigration.aspx.   
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ministerstvo pre domácu bezpečnosť (Department of Homeland Security DHS).
80

 

Bezpečnostné obavy do veľkej miery ovplyvňovali aj tvorbu imigračnej politiky v období 

109. Kongresu a čiastkové imigračné a hranice ochraňujúce ustanovenia, zamerané na 

posilnenie vnútornej bezpečnosti a boj proti terorizmu sa objavili vo viacerých zákonoch.
81

 

K zásadným zmenám imigračnej legislatívy však napriek snahám prezidenta Busha nedošlo.
82

 

Predtým než sa pokúsim nájsť odpoveď na hlavnú otázku tejto práce, prečo sa republikánskej 

strane nepodarilo na jednotnej imigračnej reforme zhodnúť, by som sa bližšie pozrela na 

aktivitu republikánskych členov jednotlivých komôr Kongresu v tejto oblasti (zákonodarnú 

iniciatívu, členstvo v dôležitých výboroch, hlasovanie a pod). 

 

2.1 Snemovňa reprezentantov 

 Vo voľbách na jeseň 2004 si republikánska strana upevnila svoju prevahu a v oboch 

komorách získala opäť väčšinu. V Snemovni si republikáni polepšili o tri kreslá a ich celkový 

počet sa zvýšil na 232. Demokrati získali 202 kresiel a jedno kreslo zostalo nezávislému 

reprezentantovi. Ani víťazstvo však vládnucej strane nezabezpečilo hladké presadzovanie 

svojho programu, pretože v Snemovni pôsobila malá skupinka umiernených republikánov 

(prevažne zo severovýchodných a stredozápadných štátov), ktorí sa pri prejednávaní 

niektorých kontroverzných zákonov (znižovanie federálneho rozpočtu; otázka ťažby ropy na 

Aljaške; výskum kmeňových buniek a pod.) postavili proti vlastnej strane. Konzervatívne 

krídlo republikánov sa tak muselo spoliehať na stále sa zmenšujúcu skupinu konzervatívnych 

demokratov, ochotných republikánske návrhy podporiť. Neskoršie neúspechy v domácej 

i zahraničnej politike (napr. nezvládnutie vojny v Iraku; dôsledkov hurikánu Katrina alebo 

politiky sociálneho zabezpečenia) a škandály a kriminálne vyšetrovania viacerých 

republikánskych politikov
83

 sa prejavili prudkým poklesom preferencií vládnucej strany. 

Strácanie priazne verejnosti a čoraz častejšie jednotné proti-republikánske hlasovanie 

demokratického bloku prinútili aj republikánske vedenie k tvrdšiemu presadzovaniu jednotnej 
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 Napr. The REAL ID Act of 2005; the Emergency Supplemental Appropriations Act for Defence, the Global 
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straníckej politiky.
84

 Do akej miery ovplyvnil tento pre republikánsku stranu nepriaznivý 

vývoj tvorbu a presadenie nového imigračného zákonodarstva? Nestala sa imigračná reforma 

rok pred voľbami iba jednou z obetí straníckeho politikárčenia republikánskej strany v snahe 

zapôsobiť na voličskú základňu strany reštriktívnym postojom k imigrácii?   

 

2.1.1 Border Protection, Antiterrorism, and Illegal Immigration Control Act of 

2005 

 Návrh zákona Border Protection, Antiterrorism, and Illegal Immigration Control 

Act (ďalej iba HR 4437) bol výsledkom spolupráce dvoch výborov Snemovne reprezentantov 

(právneho výboru a výboru pre domácu bezpečnosť)
85

 zložených z predstaviteľov oboch 

politických strán no s prevahou strany republikánskej. Predkladateľom návrhu bol predseda 

právneho výboru James Sensenbrenner Jr. (R–WI) a oficiálne ho podporilo ďalších 35 

republikánov. Zákon bol Snemovni predstavený  6. decembra, samotné prejednávanie začalo 

o týždeň neskôr a výsledný návrh, obohatený o 25 dodatkov bol vo verejnom hlasovaní 

schválený už 16. decembra 2005. V prospech návrhu hlasovalo 239 reprezentantov (203 

republikánov a 36 demokratov), proti ich bolo 182 (17 republikánov, 164 demokratov 

a 1 nezávislý) a 13 zastupiteľov sa hlasovania nezúčastnilo (11 republikáni a 2 demokrati). 

Zákon bol predložený Senátu koncom januára 2006 a následne odoslaný do senátneho 

právneho výboru, odkiaľ sa však do ďalšieho legislatívneho procesu už nedostal.
86

  

  

 Schválenie Sensenbrennerovho zákona odhalilo vnútornú rozpoltenosť 

republikánskej strany v otázke riešenia imigračnej problematiky. Zatiaľ čo prezident 

preferoval „vyvážený prístup“ (kombináciou posilnenia ochrany hraníc a tvrdšieho 

presadzovania zákona s vytvorením dočasného pracovného programu a možnosti získania 

legálneho štatútu), konzervatívne krídlo republikánskej strany pôsobiace v Snemovni sa proti 

jeho návrhu postavilo a  presadilo zákon, ktorý pracovný program ani legalizáciu 

neobsahoval. V reakcii na jeho schválenie sa v prvej polovici roku 2006 (kedy sa reformou 
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 Cohen, Richard E.: Down the Middle: Special Report: 2005 Vote Ratings, (National Journal, Feb.24, 2006), 

22.11.2007, available at: 

http://nationaljournal.com/members/news/2006/voteratings/house/lib_cons.htm?o1=con_composite&o2=desc.  

85
 Committe on the Judiciary and Committee on Homeland Security. 
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 H.R. 4437-109th Congress (2005): Border Protection, Antiterrorism, and Illegal Immigration Control Act of 

2005, GovTrack.us (database of federal legislation), 23.11. 2007, available at: 

http://www.govtrack.us/congress/bill.xpd?bill=h109-4437&page-command=print.  
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zaoberal Senát) konali vo veľkých amerických mestách masové demonštrácie, ktorými sa 

imigrantská komunita a jej obhajcovia snažili vyjadriť svoje rozhorčenie nad týmto podľa 

nich jednostranným, nehumánnym a neefektívnym riešením imigračnej problematiky.
87

  

 

Imigračný zákon dolnej komory Kongresu obsahoval mimo klasické uznesenia 

o zlepšení zabezpečenia ochrany hraníc (navýšením počtu pohraničných hliadok a colného 

personálu, využitím nových technologických pomôcok na monitorovanie a zadržiavanie 

ilegálnych osôb a spoluprácou federálnych, štátnych a lokálnych bezpečnostných zložiek) aj 

viacero kontroverzných bodov, ako napríklad plán postavenia ďalších 700 míľ oplotenia na 

južnej hranici s Mexikom. V snahe odstrašiť a potrestať ilegálnych imigrantov zákon rozšíril 

pojem „ťažký zločin“ (aggravated felony), ktorým by sa podľa neho stalo nielen prevádzanie 

cudzincov, ale i samotný nelegálny vstup a zotrvanie na území USA. Trestným by bolo aj 

nahováranie, podpora a akákoľvek pomoc týmto osobám pri ich nelegálnom vstupe a pobyte. 

Ďalej zákon rozšíril možnosti dobrovoľného odchodu a vyhostenia cudzincov tým, že 

umožňoval deportovať každého, kto by nebol schopný preukázať svoj legálny štatút 

a každého imigranta, ktorý by sa akýmkoľvek spôsobom previnil voči imigračnému 

alebo trestnému právu USA. Dôvodom k deportácií by nebolo len možné členstvo imigranta 

v teroristickej organizácií, pouličnom gangu, alebo pašovanie drog, ale dokonca aj riadenie 

motorového vozidla pod vplyvom alkoholu. V rámci ďalšieho sprísnenia postihov by zákon 

umožnil povinné uväznenie nielen ilegálnych osôb z iných krajín než z Mexika, zadržaných 

v okruhu 100 míľ od južnej hranice, ale všetkých, ktorí by sa po vyhostení opätovne na 

územie USA vrátili. Ďalej by zakázal udelenie víz príslušníkom krajín, ktoré by odmietli 

svojich vyhostených občanov prijať späť (napr. Kuba). V snahe eliminovať magnet ľahko 

dostupnej práce, by zákon prikazoval všetkým zamestnávateľom po šiestich rokoch od jeho 

uzákonenia povinné používanie elektronického overovacieho systému zamestnancov. Za 

opakované zamestnávanie ilegálnych imigrantov by hrozilo až $ 40 000 pokuty a 30 rokov 

väzenia. Posledným sporným bodom bola redukcia množstva imigračných sporov a tým aj 

možností prešetrenia zadržania a vyhostenia imigranta pred imigračným sudcom (napr. 

povolením Odvolávaciemu imigračnému výboru vydávať konečné deportačné rozhodnutia, 

bez navrátenia prípadu nižšiemu imigračnému súdu; spätným obnovením deportačného 
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príkazu voči imigrantovi, ktorý opäť vstúpil nelegálne na územie USA, bez prešetrenia pred 

imigračným súdom a pod.).
88

 

 

Aké argumenty v debate o Sensenbrennovom zákone dominovali? Po preskúmaní 

diskusií na pôde Snemovne (tzv. floor debates) by som predstavila základné postoje oboch 

táborov. Zástancovia zákona (z pravidla republikáni) sa odvolávali najmä na: nevyhnutnú 

potrebu obnovenia kontroly hraníc, cez ktoré do USA prichádza minimálne pol milióna 

ilegálnych osôb ročne ohrozujúcich národnú suverenitu a bezpečnosť; potrebu eliminácie 

magnetu ľahko dostupnej práce zefektívnením kontroly na pracoviskách (používaním 

elektronického overovacieho systému a identifikačných kariet) a nutnosť spravodlivého trestu 

pre všetkých porušovateľov imigračného zákona (prevádzačov, falšovateľov, ilegálnych 

imigrantov a zamestnávateľov). Ilegálna imigrácia podľa nich diskriminuje amerických 

občanov (najmä na najnižšom stupni pracovného rebríčka), zaťažuje daňový, vzdelávací 

a sociálny systém a ohrozuje všeobecnú úctu k americkým zákonom. Ich porušovanie by 

preto za žiadnych okolností nemalo byť odmeňované legalizáciu. Tzv. „zaslúžená legalizácia“ 

je v očiach reštrikcionistov v podstate amnestiou, ktorá uráža tisíce legálnych žiadateľov 

čakajúcich v rade na udelenie víz. Prezidentom navrhovaný dočasný pracovný program 

považujú iba za inú formu amnestie, ktorá rovnako ako v minulosti ilegálnu imigráciu 

v konečnom dôsledku nezníži. Uvedené postoje boli už na začiatku zasadania vyslovené 

autorom zákona a umierneným republikánom Jamesom Sensenbrennerom a počas diskusií 

boli predstaviteľmi širokého spektra republikánskej strany mnoho krát zopakované.   

 

Oponenti (prevažne z radov demokratov ale i pár republikánov, reprezentovaných 

napríklad Georgom Radanovichom (R-CA), alebo Mikom Turnerom (R-OH)) naopak 

kritizovali nehumánnosť zákona kriminalizujúceho tých, čo do USA prichádzajú pracovať 

a stali sa pevnou súčasťou americkej ekonomiky, ale aj tých čo im poskytujú pomoc 

(humanitárne a cirkevné organizácie). Zákon nereaguje na potrebu zahraničnej pracovnej sily 

na pozíciách o ktoré nemá domáce obyvateľstvo záujem. Jej nedostatok by ohrozil  viaceré 

odvetvia, závislé na práci ilegálnych imigrantov. Je preto dôležité vytvoriť určité legálne 

možnosti (dočasný pracovný program a možnosť získania legálneho štatútu), ktoré by túto 
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potrebu riešili a súčasne znížili ilegálnu imigráciu. Naopak, nevytvorenie týchto programov 

by ilegálnu komunitu ešte viac uzavrelo do trvalej, ľahko zneužiteľnej podtriedy. Zatýkanie, 

väznenie a deportácie bez možnosti odvolania u imigračného súdu poškodzujú základné 

ľudské práva vrátane práva na spravodlivý proces a sú nielen nehumánne, ale aj neefektívne 

opatrenia, neschopné súčasné imigračné problémy uspokojivo vyriešiť. Mnohí zákon označili 

za ukážku republikánskeho extrémizmu a falošnej straníckej politiky a tento názor zdieľali aj 

poniektorí republikáni (napr. James Kolbe, R-AZ, ktorý sa hlasovania nezúčastnil).
89

 

 

Po analýze aspektov dotvárajúcich obraz o postoji členov Snemovne k imigračnej 

problematike - ich hlasovania, argumentácie, ideologickej a straníckej príslušnosti, členstva 

v proti-imigračnom výbore a demografického zloženia volebných obvodov som došla 

k nasledovným záverom. Represívny zákon HR 4437 podporilo v debatách aj v hlasovaní 

87,5% republikánov z toho 97 členov (zo skupiny 102 republikánskych členov) neformálneho 

reštriktívneho výboru pre imigračnú reformu (Immigration Reform Caucus) pôsobiaceho 

v Snemovni od roku 1999.
90

 Zvyšných 12,5% členov vládnej strany sa vyslovilo proti zákonu, 

alebo sa hlasovania zdržalo. Zo skupiny sedemnástich republikánov hlasujúcich proti zákonu, 

sa dvanásti umiestnili (podľa hodnotenia ich hlasovania časopisom National Journal)
91

 na 

centristickej až liberálnej strane ideologického rebríčka
92

 a deviati z nich zastupovali volebné 
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obvody s vysokým percentom hispánskeho obyvateľstva.
93

 Iba štyria však zo svojim názorom 

vystúpili na zasadaniach o zákone. Vo svojich vyjadreniach na oficiálnych internetových 

stránkach, alebo stránkach niektorých záujmových skupín, či médií, ich väčšina prejavila 

podporu komplexnej reforme. Šiesti z nich (dvaja dokonca členovia reštriktívneho 

imigračného výboru) však používali radikálnejšiu rétoriku preferujúcu represívne opatrenia 

a proti zákonu volili pravdepodobne z iných dôvodov (napr. John Boehner (R-OH), ktorý 

zákonu vyčítal jeho negatívny dopad na ekonomiku alebo prílišné zasahovanie štátu do 

súkromia zamestnávateľov).
94

 

 

2.2 Senát 

Všeobecné voľby v novembri 2004 priniesli vládnucej republikánskej strane 

víťazstvo aj v hornej komore Kongresu – v Senáte, kde si polepšila o štyri kreslá, čím sa počet 

jej členov zvýšil na 55.
95

 Demokrati naopak štyri posty stratili a získali len 44 kresiel a jedno 

kreslo zostalo aj tu nezávislému senátorovi. Napriek posilneniu konzervatívneho krídla strany 

(získaním kresiel najmä v juhovýchodných štátoch Florida, Louisiana, Georgia, Severná 

a Južná Karolína) sa republikáni v Senáte tešili len tesnej väčšine. Na presadenie 

kontroverznej legislatívy, alebo zastavenie nekonečnej debaty (tzv. filibuster) iniciovanej 

jedným alebo viacerými senátormi menšinovej strany v snahe blokovať nežiaduci legislatívny 

proces, by potrebovali minimálne 60 hlasov stočlenného zboru. Preto bol vplyv umiernených 

a nie vždy verných republikánov v Senáte väčší než v Snemovni reprezentantov a táto 

skutočnosť sa výrazne prejavila aj v tvorbe imigračnej legislatívy.
96
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2.2.1 Comprehensive Immigration Reform Act of 2006 

Oproti Snemovňou schválenému zákonu HR 4437, ktorý zostal bez zvláštnej 

pozornosti ležať v senátnom právnom výbore, vznikol na pôde Senátu iný návrh, bližší 

predstave prezidenta Busha o reforme imigračnej politiky, zaoberajúci sa imigračnou 

reformou komplexne. Predkladateľom tohto návrhu imigračného zákona, s príznačným 

názvom Comprehensive Immigration Reform Act of 2006 (ďalej iba S 2611) bol predseda 

právneho výboru Senátu a umiernený republikán, senátor Arlen Specter (R-PA). Zákon, ktorý 

bol Senátu predstavený 7. apríla 2006, podporilo ďalších päť republikánskych (prevažne 

umiernených) senátorov a jeden radikálny demokrat. Štyria sponzori zákona boli aj jeho 

spoluautormi, pretože zákon S 2611 bol upravenou verziou staršieho návrhu z pera Johna 

McCaina (R-AZ) a Edwarda Kennedyho (D-MA) obohatenou o dodatky senátorov Charlesa 

Hagela (R-NE) a Mela Martineza (R-FL). Konečné znenie zákona bolo schválené až 25. mája 

2006, po takmer dvoch mesiacoch prudkých diskusií na pôde Senátu, počas ktorých bolo 

k zákonu predstavených dokonca 227 dodatkov. V prospech zákona hlasovalo 62 senátorov 

(23 republikánov a 39 demokratov), proti ich bolo 36 (32 republikánov a 4 demokrati) a dvaja 

demokrati sa hlasovania nezúčastnili. Ani tento návrh sa však do ďalšej fázy legislatívneho 

procesu nedostal a nikdy sa nestal platnou americkou legislatívou.
97

  

 

Tento tzv. Specterov zákon v sebe zakomponoval nielen základné zložky komplexnej 

imigračnej reformy (bezpečnosť, využitie zahraničnej pracovnej sily a legalizáciu miliónov 

nelegálnych imigrantov žijúcich dlhodobo na území USA), ale i ďalšie príbuzné (napr. 

reforma imigračných a krátkodobých víz), či menej príbuzné opatrenia (napr. reforma 

imigračnej podpory pre obete hurikánu Katrina, reforma medzištátnej adopcie detí) a dokonca 

aj uznesenie, ktoré by uzákonilo za štátny jazyk USA angličtinu. Z dôvodu nedostatku 

priestoru som sa však zamerala len na tie uznesenia, ktoré sa pre ďalšiu debatu o imigračnej 

problematike ukázali byť zásadné.  

 

Bezpečnostnú otázku by senátny návrh riešil napríklad navýšením počtu pohraničnej 

stráže o 14 000 do roku 2011 (k súčasným 11 300), postavením trojvrstvového 370 míľ 

dlhého oplotenia doplneného o 500 míľovú vozidlovú bariéru na hranici s Mexikom, 

vybudovaním nových prístupových ciest, využívaním technologických pomôcok a vzdušnej 
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kontroly, navýšením počtu lôžok v internačných zariadeniach alebo dočasným rozmiestnením 

6 000 členov Národnej gardy na hraniciach. Ďalej by zákon umožňoval vyhostenie každého 

imigranta obvineného zo spáchania ťažkého zločinu, alebo troch priestupkov (napr. riadenia 

motorového vozidla pod vplyvom alkoholu). V rámci sprísnenia kontroly na pracoviskách by 

musel každý zamestnávateľ a subdodávateľ používať pri najímaní zamestnancov elektronický 

overovací systém a to už od 18 mesiacov po uzákonení návrhu. Za jednorazové porušenie 

zákona (najatie ilegálneho imigranta, falšovanie dokumentov a pod.) by im hrozila maximálna 

pokuta $ 20 000 a za opakované priestupky väzenie. V reakcii na potrebu prísunu zahraničnej 

pracovnej sily by zákon vytvoril špeciálny hosťovský program pre odhadovaných 1,5 milióna 

poľnohospodárskych pracovníkov s možnosťou získania trvalého pobytu; 200 000 nových 

dočasných pracovných víz (tzv. blue cards alebo H-2C víza); navýšil by aj všeobecné 

zamestnanecké víza s možnosťou trvalého pobytu pre zamestnanca a jeho rodinu až na 

650 000 ročne, v rámci ktorých by sa počet H1-B víz (určených pre kvalifikovaných 

pracovníkov) zvýšil zo 65 000 na 115 000 ročne. V snahe vyriešiť sporný pobyt 

odhadovaných 11-12 miliónov ilegálnych imigrantov na území USA autori zákona navrhli 

tzv. systém troch skupín. Prvú skupinu by tvorili imigranti žijúci a pracujúci v USA päť a viac 

rokov, ktorým by po splnení určitých podmienok (zaplatení pokuty $ 3250, spätných daní 

a preukázaní znalosti anglického jazyka a trestnej bezúhonnosti) bolo dovolené požiadať 

o trvalý pobyt a následné občianstvo priamo na území USA. Do druhej kategórie by patrili 

ilegálni imigranti žijúci na území USA dva až päť rokov. Tí by sa v snahe získať legálny 

štatút museli vrátiť na  hraničný prechod v Mexiku alebo Kanade a tam požiadať o víza, ktoré 

by im umožnili okamžitý návrat. Poslednej skupine ilegálnych imigrantov, žijúcich v USA 

menej než dva roky, by zákon nariaďoval dobrovoľný odchod a v prípade neuposlúchnutia 

a následného zadržania vyhostenie.
98

 

 

Diskusie Senátu o návrhu zákona S 2611 trvali oveľa dlhšie, než Snemovni o zákone 

HR 4437. Príčinou nebola iba samotná obšírnosť zákona (mal takmer 800 strán), ale najmä 

jeho už spomínaná obsahová komplexnosť. Ako sa dalo očakávať, najväčšie spory vyvolali tri 

základné piliere navrhovanej reformy (bezpečnosť, dočasný pracovný program a legalizácia 

nelegálnych prisťahovalcov). Názorový rámec zástancov reformy (prevažne umiernených 
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republikánov a demokratov) dosť zrozumiteľne vyjadril jeden z iniciátorov zákona, 

republikánsky senátor John McCain (R-AZ). Súčasný imigračný systém je podľa neho 

nefunkčný, pretože nerieši súčasné imigračné problémy, predovšetkým bezpečnostné hrozby, 

potreby americkej ekonomiky a trhu a existenciu neustále sa zväčšujúcej masy bezprávnych 

a ľahko zneužiteľných ilegálnych imigrantov. Imigračný zákon musí byť komplexný a riešiť 

všetky položky naraz, inak hrozí, že nebudú vyriešené vôbec. Žiadosť oponentov 

o jednostranné zavedenie represívnych opatrení zamietol s poukázaním na ich neúčinnosť v 

minulosti, kedy sa napriek prudkému navýšeniu zdrojov ilegálna imigrácia dokonca zvýšila. 

Bezpečnostné a represívne opatrenia musia byť podľa McCaina doplnené reformou, ktorá by 

od seba oddelila ekonomickú imigráciu (podľa pohraničnej stráže (Border Patrol) tvoriacu až 

99% všetkých zadržaných), čím by sa preťažená pohraničná služba mohla sústrediť na  reálne 

hrozby (zločincov, pašerákov a potenciálnych teroristov). Imigranti sú do USA priťahovaní 

hlavne ľahko dostupnou prácou v nízko platených sektoroch, o ktoré nemá domáce 

obyvateľstvo záujem. USA túto pracovnú silu potrebujú, no súčasný systém jej nedodáva 

dostatok. Navrhovaný dočasný pracovný program by túto medzeru na trhu práce zaplnil 

a zároveň by časť doteraz ilegálnej masy držal v evidencii a pod kontrolou. Nejedná sa 

o druhý Bracero program, ktorý bol v roku 1964 ukončený najmä z dôvodu nedodržiavania 

dohôd a diskriminácie dočasných robotníkov. Nový zákon obsahuje mnohé ustanovenia na 

ochranu práv týchto zamestnancov. Neoddeliteľnou súčasťou navrhovaného zákona sa musia 

stať podľa McCaina aj praktické riešenia pobytu miliónov poväčšine neškodných 

a pracujúcich nelegálnych imigrantov, z ktorých mnohí majú deti s americkým občianstvom, 

alebo slúžia v americkej armáde. Opozíciou požadované uväznenie a vyhostenie miliónov 

týchto ilegálnych osôb by bolo podľa neho nereálne a časovo a finančne náročné. Avšak 

bezprávna existencia tejto skupiny, ktorej práca je pre americké hospodárstvo dôležitá, je 

v období boja proti terorizmu (kedy je životne dôležité vedieť, kto sa na území štátu 

nachádza) neakceptovateľná. Zákonom navrhované riešenie nie je automatickou amnestiou 

(podobnou tej z pohľadu zníženia počtu imigrantov neúspešnej z r.1986), ale „zaslúženým“ 

udelením trvalého pobytu a neskoršieho občianstva (earned path to citizenship) po splnení 

určitých podmienok.
99
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Základné postoje oponentov zákona S 2611, zdieľané najmä konzervatívnymi 

republikánmi sú publikované na stránkach Republikánskeho združenia Senátu (Senate 

Republican Conference), ktorému predsedá konzervatívny senátor John Kyl (R-AZ). Pre túto 

skupinu je prioritou národná bezpečnosť a nevyhnutnosť dôkladne zabezpečiť hranice, pred 

vytvorením akéhokoľvek dočasného pracovného programu, alebo navýšenia legálnych víz.  

Legalizáciu nelegálnych imigrantov, ktorú považujú za amnestiu principiálne odmietajú. 

Spojené štáty sú nielen národom imigrantov, ktorých hodnoty a prácu si treba vážiť, ale aj 

národom zákona, ktorý je potrebné rešpektovať.
100

 Typickú kritiku zákona S 2611, 

charakteristickú pre tento tábor, vyjadril na zasadaní republikánsky senátor a radikálny 

konzervatívec Jim Bunning (R-KY), ktorý ho označil za najhoršiu legislatívu za posledných 

20 rokov. Vyčítal návrhu nedostatočné bezpečnostné a represívne opatrenia, znevýhodňovanie 

domácej pracovnej sily a nespravodlivú amnestiu miliónov ilegálnych imigrantov. Rozsah 

dnešnej ilegálnej imigrácie je podľa neho výsledkom zákona IRCA z roku 1986, ktorý vyslal 

smerom k potenciálnej imigračnej komunite signál o beztrestnosti nelegálneho prekračovania 

hraníc s možnosťou neskoršieho získania občianstva. Zákon S 2611 by urobil to isté, no 

v oveľa väčšej miere. Rozumný imigračný zákon by mal podľa Bunninga v prvom rade 

zabezpečiť ochranu hraníc a posilniť dodržiavanie zákonov v rámci krajiny (najmä na 

pracoviskách), čo by samo o sebe viedlo k zníženiu ilegálnej imigrácie. Až potom by sa 

mohlo uvažovať o nejakom dočasnom pracovnom programe, ktorý by však nesmel 

poškodzovať domácu pracovnú silu. Spojené štáty by podľa Bunninga a jeho kolegov nemali 

pred budúcou imigráciou zatvárať dvere. Musí byť však legálna, vedená snahou prispôsobenia 

sa americkej spoločnosti a zvládnutia anglického jazyka.
101
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V snahe izolovať charakteristické znaky oboch republikánskych táborov Senátu som 

na jeho členov aplikovala podobné kritériá (s možným vplyvom na postoj k imigrácii), ako na 

členov Snemovne. Porovnávala som hlasovanie, argumentáciu, ideológiu (podľa hodnotenia 

ich hlasovania časopisom National Journal) a stranícku príslušnosť senátorov, či koncentráciu 

hispánskej komunity v štátoch, ktoré zastupujú a ako dodatočnú informáciu som použila aj 

geografické rozloženie hlasovania, ktoré je v  Senáte prehľadnejšie. Nie každá pozorovaná 

oblasť však priniesla jednoznačné závery. Z výsledkov hlasovania a analýzy debát je zrejmé, 

že komplexnú reformu imigračnej legislatívy podporil takmer celý blok demokratov (90%) 

a mierna menšina republikánov (41%). Proti nej hlasovalo iba 9% demokratov a 59% 

republikánov. Najväčšie rozdiely medzi oboma republikánskymi blokmi Senátu boli 

ideologického rázu. Väčšinu 23 člennej skupiny senátorov, hlasujúcich v prospech zákona, 

tvorili umiernení až liberálni republikáni, ktorí sa tiež význame zasadili o jeho tvorbu. 

Opačnú skupinu republikánskych senátorov charakterizovalo konzervatívne až radikálne 

ideologické zaradenie.
102

 Zdá sa, že výška percentuálneho zastúpenia hispánskej menšiny 

v jednotlivých štátoch hlasovanie príliš neovplyvnila. Štáty s hispánskou populáciou vyššou 

než 8% sa v oboch republikánskych blokoch nachádzali v približne rovnakom pomere jednej 

štvrtiny.
103

 Určitú výpovednú hodnotu preukázala aj volebná geografia. Pri pohľade na 

rozloženie republikánskych hlasov na jednotlivé štáty sa ukázalo, že najväčšia koncentrácia 

negatívnych hlasov pochádzala zo štátov bývalej Konfederácie (17 z 22), stredozápadu (8 zo 

14) a horských štátov západu (8 z 11),
104

 súčasných bášt konzervatívneho republikanizmu.
105

 

 

2.3 Zhrnutie 

Pri zbežnom pohľade na charakter imigračných zákonov, schválených v jednotlivých 

komorách republikánskeho 109. Kongresu vidíme, že reforma imigračnej legislatívy rozdelila 

republikánsku stranu v dvoch líniách: štrukturálnej (Snemovňa reprezentantov proti Senátu 

a prezidentovi) a ideologickej (konzervatívne krídlo strany proti umiernenému). Podrobnejší 
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pohľad na prácu oboch komôr však priniesol presnejšie, ale nie celkom jednoznačné 

výsledky. Dolná komora vypracovala represívnu formu imigračného zákona, zameraného 

jednostranne na ochranu hraníc a zabezpečenie kontroly a presadzovania zákonov. Hoci bol 

zákon HR 4437 vypracovaný prevažne konzervatívnym krídlom Snemovne, v hlasovaní ho 

podporila takmer celá republikánska väčšina. Zákon S 2611 z dielne Senátu bol liberálnejší 

a imigračnou problematikou sa zaoberal komplexne, v súlade s iniciatívou prezidenta Busha. 

Autorom zákona (umierneným republikánskym senátorom) sa ho s výdatnou pomocou 

demokratov a aj napriek silnému odporu ich konzervatívnych spolustraníkov podarilo na pôde 

Senátu schváliť.  

 

Na oboch stranách vyvolávali najviac emócií tri základné kamene reformy (represie 

a ochrana hraníc, dočasný pracovný program a najmä úprava štatútu miliónov nelegálnych 

imigrantov v rámci USA). Reštriktívne naladená Snemovňa a konzervatívne republikánske 

krídlo Senátu sa zasadzovali o čo najprísnejšie presadzovanie ochrany hraníc a trestanie 

všetkých porušovateľov zákona. Dočasný pracovný program (využívaný len vo výnimočných 

prípadoch nedostatku domácej pracovnej sily) by boli ochotní tolerovať až po praktickom 

zaistení fungovania prvej časti reformy – bezpečnosti hraníc. Najväčší odpor zožala 

navrhovaná legalizácia nelegálnych prisťahovalcov žijúcich v USA, ktorú členovia tohto 

tábora považujú za nespravodlivú amnestiu. Prezident a umiernená časť republikánskych 

senátorov (s podporou väčšiny demokratov) naopak kritizovali jednostrannosť 

a neefektívnosť represívnych opatrení a presadzovali ich kombináciu s vytvorením dočasného 

pracovného programu a umožnením legalizácie 11 miliónov bezprávnych nelegálnych 

imigrantov. Len kombinácia všetkých troch prvkov by podľa tejto skupiny priniesla reálne 

výsledky v podobe väčšej bezpečnosti, zníženia ilegálnej imigrácie a využitia potrebnej 

zahraničnej pracovnej sily. Argumentácia, používaná pri jednaniach o oboch imigračných 

zákonoch, nie je nová. Podobné vášne vyvolávala imigračná problematika minimálne od 

sedemdesiatych rokov minulého storočia, napríklad v debatách o zákone IRCA v roku 1986.  

 

Vládnucej republikánskej strane sa v období 109. Kongresu nepodarilo zhodnúť na 

jednotnej reforme imigračnej legislatívy. Avšak tesne pred voľbami jej členovia takmer 

absolútne podporili schválenie represívneho zákona Secure Fence Act of 2006 (HR 6061), 

zameraného na zabezpečenie prísnejšej ochrany hraníc (mimo iné aj postavením 700 

míľového plotu na južnej hranici USA). Viacero analýz však vyslovilo názor, že sa strana 

touto voľbou (spolu so schválením represívneho imigračného zákona v Snemovni o rok skôr) 



Bakalárska práca  Republikánska strana a neúspešná reforma americkej imigračnej legislatívy po roku 2000 

 

 42 

v podstate pokúsila o mobilizáciu voličskej základne k účasti v kongresových voľbách 

v novembri 2006, známych všeobecne nižšou volebnou účasťou.
106

 Túto voličskú základňu 

republikánskej strany tvoria prevažne belošskí muži bez vysokoškolského vzdelania, 

znechutení prílivom chudobných, španielsky hovoriacich cudzincov, ktorých považujú za 

záťaž pre lokálne správy a daňových poplatníkov.
107

 Ako sa však ukázalo, táto taktika strane 

nevyšla a mnohí republikánski reprezentanti nakoniec aj vďaka svojmu radikálnemu postoju 

k imigrácii vo voľbách 2006 stratili a to nielen priazeň hispánskeho voličstva (napr. bývalý 

reprezentant a predseda Výboru pre poľnohospodárske dotácie Henry Bonilla (R-TX), ktorý 

svoje kreslo v Snemovni stratil v prospech demokrata Cira Rodrigueza v pomere 46%-54%, 

po tom čo jeho podpora u hispánskych voličov klesla z 59% v roku 2004 na 30% v roku 

2006), ale aj veľkej časti voličstva belošského (napr. bývalý reprezentant a autor knihy „By 

All Means“ z roku 2006 opisujúcej jeho prechod zo zástancu komplexnej reformy na 

podporovateľa represívneho imigračného zákona John Hayworth (R-AZ). Jeho kampaň 

postavená na proti-imigračnom postoji, mu ani v jeho prevažne belošskom obvode kreslo do 

dolnej komory nezaistila).
108

 Boli teda blížiace sa voľby tou hlavnou príčinou neúspechu 

komplexnej imigračnej reformy, alebo mali na rozhodovanie republikánskych zákonodarcov 

vplyv aj iné faktory? Na túto otázku sa pokúsim nájsť odpoveď v poslednej časti práce. 

 

 

 

 

                                                 
106

 Midterm election: konajú sa uprostred volebného obdobia prezidenta a preto u nich býva všeobecne nižšia 

volebná účasť.  

107
 Jacoby, Tamar: Immigration Nation, (Foreign Affairs, Nov/Dec. 2006), 20.12.2006, available at: 

http://www.foreignaffairs.org/20061101faessay85606/tamar-jacoby/immigration-nation.html  or 

Morris, Rachel: Base Instinct. (The Washington Monthly, Oct. 2006, Vol. 38, Iss. 10, Pg. 18), 28.5.2007, 

available at: 

http://proquest.umi.com/pqdweb?index=3&did=1130971241&SrchMode=1&sid=6&Fmt=3&VInst=PROD&VT

ype=PQD&RQT=309&VName=PQD&TS=1180366057&clientId=45145.  

108
 Nadler, Richard: Immigration Losers, (The Wall Street Journal: Eastern edition, Oct.2, 2007, pg. A.17), 

12.12.2007, available at:   

http://proquest.umi.com/pqdweb?did=1349766551&sid=1&Ftm=3&clientld=45145&RQT=309&VName=PQD. 

 

http://www.foreignaffairs.org/20061101faessay85606/tamar-jacoby/immigration-nation.html%2020.12.2006
http://proquest.umi.com/pqdweb?index=3&did=1130971241&SrchMode=1&sid=6&Fmt=3&VInst=PROD&VType=PQD&RQT=309&VName=PQD&TS=1180366057&clientId=45145
http://proquest.umi.com/pqdweb?index=3&did=1130971241&SrchMode=1&sid=6&Fmt=3&VInst=PROD&VType=PQD&RQT=309&VName=PQD&TS=1180366057&clientId=45145
http://proquest.umi.com/pqdweb?did=1349766551&sid=1&Ftm=3&clientld=45145&RQT=309&VName=PQD


Bakalárska práca  Republikánska strana a neúspešná reforma americkej imigračnej legislatívy po roku 2000 

 

 43 

3. Analýza možných príčin nejednotnosti republikánov 

v otázke imigračnej reformy 

 

V predchádzajúcich dvoch kapitolách som sa pokúsila nielen o stručnú 

charakteristiku imigračnej problematiky a jej vnímania americkou verejnosťou, ale 

aj o vykreslenie nedávnej politickej aktivity predstaviteľov vládnucej republikánskej strany 

v tejto oblasti. V reakcii na silnejúcu nespokojnosť amerických občanov so stavom súčasnej 

prisťahovaleckej legislatívy a výzvy prezidenta Busha k politickej aktivite v tejto oblasti, sa 

Kongres na čele s republikánskou stranou pokúsil o vypracovanie reformného imigračného 

zákona. Nepodarilo sa mu však presadiť jednotnú verziu zákona, akceptovateľnú pre obe 

komory Kongresu. Príčinou bolo rozdelenie republikánov na dva nezmieriteľné tábory. Na 

jednej strane stáli zástancovia jednostranného represívneho riešenia a na strane druhej tí, ktorí 

by podobne ako prezident Bush k nemu priradili aj nejakú formu dočasného pracovného 

programu a legalizáciu časti nelegálnej imigračnej komunity. Čo bolo príčinou tejto 

nejednotnosti republikánskej strany v otázke reformy imigračnej politiky? Stálo za ňou 

ideologické štiepenie strany, predvolebný populizmus, alebo vplyv záujmových skupín? 

Alebo na ňu vplývalo viacero faktorov naraz? Pokiaľ áno, ktorý z nich bol najvýznamnejší? 

 

3.1  Ideologické štiepenie strany v postoji k imigračnej reforme 

Reforma imigračnej legislatívy sa počas funkčného obdobia 109. Kongresu stala 

jednou z dôležitých vnútropolitických tém, ktoré sa tešili pozornosti nielen amerických, ale aj 

svetových médií. Na scénu ju ako svoju prioritu uviedol prezident Bush už počas svojho 

prvého funkčného obdobia a po prestávke spôsobenej teroristickými útokmi znova v roku 

2004 a vo svojej iniciatíve pokračoval aj po svojom znovuzvolení. Avšak už koncom roku 

2005, kedy Snemovňa reprezentantov schválila represívnu formu imigračného zákona, bolo 

evidentné, že nebude ľahké jeho koncepciu komplexnej reformy presadiť. Dodatočné 

schválenie liberálnejšieho imigračného zákona Senátom o pol roka neskôr túto situáciu iba 

potvrdilo. Prestížne denníky a agentúry sa vo svojich správach pozastavovali najmä nad 

hlbokým rozdelením republikánskej strany. Imigračná problematika podľa nich ešte viac 

zvýraznila tradičné štiepenie strany medzi jej dvoma piliermi: krídlom napojeným na vplyvné 

obchodné a podnikateľské kruhy, požadujúce dostatočnú zásobu lacnej zahraničnej pracovnej 

sily a populistickou základňou sociálnych konzervatívcov, znepokojenou nezákonnosťou, 
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finančnou záťažou a pracovnou konkurenciou ilegálnej imigrácie.
109

 Iné, najmä konzervatívne 

organizácie a think-tanky túto tézu rozdelenia strany naopak zamietali. Podľa nich sa väčšina 

republikánov zasadzovala o prísne represívne opatrenia. Tento projekt im však pokazila malá, 

no viditeľná skupinka prevažne umiernených členov strany, medzi ktorých zaradili v  otázke 

imigrácie aj prezidenta Busha, vytrvale na svojej predstave komplexnej reformy trvajúceho.
110

  

 

Pre lepšie posúdenie týchto vyjadrení je potrebná hlbšia znalosť reálií republikánskej 

strany a jej ideologického členenia, ktoré má korene nielen v jej historickom vývoji, ale 

aj samotnom systéme dvoch politickým strán, ktorý do nich umožňuje vtesnať viacero 

ideologických frakcií. Aj keď sa obe hlavné politické strany (demokratická a republikánska) 

v snahe získať na svoju stranu nezávislých voličov pohybujú v okolí politického centra, 

ideologicky sa predsa len výrazne odlišujú. Demokrati sú liberálnejší (v odlišnom zmysle, ako 

je liberalizmus chápaný v Európe), čo znamená, že podporujú väčšie zasahovanie štátu do 

hospodárskej a sociálnej oblasti. Vo vnútri demokratickej strany pôsobia aj skupiny, späté 

s etnickými a rasovými menšinami, presadzujúce širokú interpretáciu ľudských a občianskych 

práv, podporujúce feminizmus a pod. Republikáni sú naopak všeobecnejšie konzervatívnejší. 

Podporujú slobodné podnikanie, individuálnu zodpovednosť jednotlivca a väčšie zásahy štátu 

do ekonomickej či sociálnej oblasti všeobecne odmietajú. V strane pôsobí aj tzv. morálna 

väčšina, alebo skupina republikánskych politikov ovplyvnených radikálnou evanjelickou 

etikou, ktorí sa pokúšajú presadzovať tradičné rodinné väzby a náboženstvo. Toto anglosaské 

puritánstvo sa prejavuje aj napríklad nižšou toleranciou voči neprispôsobivým menšinám 

a ich podľa nich negatívnemu vplyvu na tradičné hodnoty americkej spoločnosti. Tieto 

základné rozdiely v ponímaní role štátu v spoločnosti a otvorenosti ku kultúrnej odlišnosti 
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majú na svedomí, že väčšinou aj tí najkonzervatívnejší demokrati sú liberálnejší než liberálni 

republikáni. Napriek tomu sa v radách oboch strán nachádzajú konzervatívni, umiernení 

aj liberálni politici, avšak takmer vždy v rámci ideologického spektra vlastnej strany.
111

 

 

Aj keď je zrejmé, že sa v oboch stranách nachádzajú viaceré politické 

a svetonázorové skupiny, líšiace sa v ponímaní niektorých základných hodnôt alebo 

politických cieľov strany, je ťažké ich presne identifikovať, pretože nie sú jasne 

organizované. Na základe prieskumov voličskej základne sa o vlastnú kategorizáciu týchto 

straníckych frakcií pokúšali viaceré americké denníky.
112

 Jednou z nich je kategorizácia Billa 

Marsha z denníka New York Times, podľa ktorej sa v rámci republikánskej strany nachádzajú 

štyri základné koaličné bloky (protištátny (odporujúci silnému štátu), kultúrny, bezpečnostný 

a aristokratický), ktoré sa mnoho krát prekrývajú. 

 

 Významnou zložkou republikánskej strany je koalícia oponentov silného štátu, 

kritizujúcich jeho zásahy do súkromia jednotlivca, prílišné utrácanie federálnych peňazí 

a vysoké dane. Jej veľkú časť tvoria voliči tradičných republikánskych štátov, ktorí by 

najradšej väčšinu federálnych právomocí presunuli na jednotlivé štáty USA. Druhou skupinou 

sú zástancovia znižovania daní, reprezentovaní voličmi z prevažne vyššej strednej vrstvy 

a podnikateľských a finančných kruhov. Poslednú a najmenšiu skupinku tohto bloku tvoria 

odporcovia schodkového rozpočtu, ktorí si však v ostatných politických otázkach (napríklad 

aj v otázke imigrácie) zachovávajú vlastné postoje a typickým predstaviteľom tejto skupiny 

individualistov (mavericks) je senátor John McCain. Druhým veľkým blokom republikánskej 

strany je tzv. kultúrna koalícia, ovplyvňovaná náboženstvom a všeobecnými morálnymi 

zásadami, ktorej prioritou sa stali najmä domáce kultúrne otázky (náboženské vzdelávanie, 

proti-potratová lobby, odmietanie registrovaného partnerstva homosexuálov a pod.).  
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Najväčšiu skupinu tejto koalície tvoria obhájcovia tradičných kultúrnych hodnôt, kritizujúci 

rozpad rodiny a celkový morálny úpadok spoločnosti. Jedná sa najmä o voličov strednej 

a nižšej vrstvy, pochádzajúcich z mestských sídlisk a predmestí, ktorých politickou prioritou 

je vzdelávanie. Druhú o niečo menšiu skupinu koalície tvoria konzervatívni kresťania, ktorí sa 

snažia do politiky zakomponovať svoje radikálne náboženské postoje. Najmenšou časťou 

kultúrneho bloku je nacionalistické a izolacionistické krídlo zastupované prevažne vidieckymi 

voličmi, odmietajúcimi nielen imigráciu a menšinovú politiku, ale aj pôsobenie amerických 

vojakov v zahraničných vojenských aj v humanitárnych misiách. Mimo tieto dva hlavné 

bloky sa v republikánskej strane nachádzajú ešte dve menšie frakcie – bezpečnostná 

a aristokratická. Prvú tvoria neokonzervatívci, podporujúci demokraciu šíriace zahraničné 

vojenské akcie a tiež politici ovplyvnení teroristickými útokmi v septembri 2001, 

presadzujúci zákony zamerané na boj proti terorizmu. Druhú frakciu tvorí malý no 

zmenšujúci sa blok politikov, ktorí svoje republikánske politické zaradenie zdedili (napr. 

senátor Lincoln Chafee (R-RI)) a ktorí na rozdiel od svojich republikánskych kolegov 

podporujú právo na potrat, environmentálnu politiku a občas aj vyššie dane. Na záver by som 

chcela pripomenúť, že táto kategorizácia je iba orientačná. Mnohí politici patria do viacerých 

táborov, takže nie je jednoduché ich jednoznačne zaradiť iba do jedného z nich. 

  

Pri aplikácii tejto šablóny na postoj členov republikánskej strany k imigračnej 

otázke, by bolo možné predpokladať, že v prospech komplexnej imigračnej reformy by najmä 

z ekonomických dôvodov mohli hlasovať poslanci a senátori napojení na podnikateľské 

a obchodné kruhy. Taktiež by ju aj keď z iných dôvodov (napr. ochrany menšinových 

a ľudských práv) mohli podporovať individualisti (mavericks), alebo tradiční republikáni 

(patricians). Naopak, reštriktívnu politiku by zo strachu o národnú bezpečnosť, alebo stratu 

anglo-protestantskej americkej identity mohli podporovať predstavitelia bezpečnostného 

a nacionalistického krídla strany. Postoj ostatných republikánskych frakcií voči imigrácií nie 

je možné jednoznačne identifikovať, pretože sa môžu podľa potreby prikláňať na obe 

názorové strany. Napríklad, všeobecne ultra-konzervatívny náboženský blok sa 

z humanitárnych dôvodov prikláňa v otázke imigrácie k liberálnejším komplexným riešeniam 

(najmä jeho katolícka časť).
113

 Zoradiť členov republikánskej strany do týchto premenlivých 
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a navzájom sa prekrývajúcich skupín nie je jednoduché. Na určenie ideologického 

presvedčenia politikov sa vo veľkej miere používajú prieskumy ich hlasovania o kľúčových 

zákonoch v určitom časovom období (napr. funkčnom období 109. Kongresu).  

 

Pri pohľade na hlasovanie o imigračných zákonoch HR 4437 a S 2611 a porovnaní 

ideologického zaradenia republikánskych politikov podľa periodika National Journal som 

došla k nasledovným záverom.
114

 V Snemovni reprezentantov som medzi republikánskymi 

poslancami, ktorí hlasovali v prospech represívneho Sensenbrennovho zákona, proti nemu, 

alebo sa hlasovania zdržali, žiadne ideologické štiepenie nenašla. Priemerné ideologické skóre 

všetkých troch skupín bolo 72,3 % (73% zastáncovia, 70% oponenti zákona a 74% 

nehlasujúci). V ich radách sa podľa toho nachádzali politici všetkých ideologických smerov. 

Oponenti zákona boli len o 3% liberálnejší, než jeho zastáncovia. Ideologické členenie 

republikánskych senátorov bolo prehľadnejšie. Komplexnú imigračnú reformu v podobe 

zákona S 2611 podporili najmä umiernení senátori s priemerným ideologickým skóré 61%. 

Proti nej sa postavila konzervatívna časť senátorov so skóre 79,5%. Rozdiel medzi oboma 

tábormi predstavoval takmer 20 percentný rozdiel. Pri porovnaní oboch výsledkov je 

evidentné, že v Senáte sa na rozdiel od Snemovne reprezentantov hlasovalo o znení 

imigračnej reformy ideologicky. Ideologické zameranie však nie je jediným kritériom, ktoré 

hlasovanie politikov ovplyvňuje. Politických zastupiteľov sa snažia ovplyvňovať aj rôzne 

záujmové skupiny, ktorých aktivita je v Spojených štátoch veľmi rozvinutá. 

 

3.2 Záujmové skupiny 

Záujmové skupiny (nátlakové skupiny, lobby) sú organizované skupiny ľudí, 

zákonne reprezentujúce určitú časť verejnosti, ktoré sa rôznym pôsobením na politikov 

(priamym aj nepriamym) snažia ovplyvňovať politiku vlády dotýkajúcu sa oblasti ich záujmu. 

Aj keď sa od seba výrazne odlišujú (napr. veľkosťou, finančným zabezpečením a politickým 

zameraním), ich metódy práce sú rovnaké. Ich členovia používajú na dosiahnutie svojich 

cieľov nielen priame stretnutia s politikmi a svedectvá pred kongresovými výbormi, 

zhromažďovanie a poskytovanie financií na predvolebné kampane, ale aj organizovanie 

informačných kampaní a demonštrácií v snahe zmedializovania problematiky a zaktivizovania 

voličov. Vo Washingtone pôsobí v súčasnosti približne sedem tisíc záujmových skupín, 
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z ktorých mnohé si najímajú profesionálnych registrovaných lobistov. Medzi najsilnejšie sa 

radia skupiny vychádzajúce z troch základných hospodárskych oblastí: poľnohospodárstva, 

obchodu a odborov. Ďalej tam pôsobia rôzne profesionálne, feministické, vlastenecké, 

náboženské, etnické, ľudsko-právne a iné záujmové skupiny.
115

 

 

Najdôležitejšou funkciou záujmových skupín je ich schopnosť poskytovať politikom 

najnovšie, podrobné a do najvyššej možnej miery spoľahlivé informácie o problematike ich 

záujmu, čo využívajú najmä zákonodarci, ktorí sa pri svojej práci stretávajú s obrovským 

množstvom tém, ktoré nemôžu vedomostne obsiahnuť. Väčšinu lobistov tvoria špecialisti, 

ktorí sú schopní zhromaždené informácie podať pred Kongresom, alebo médiami 

profesionálne a presvedčivo. V minulosti často využívaná zákulisná taktika súkromných 

stretnutí s politikmi sa v súčasnosti vďaka rozvoju telekomunikačných technológií (najmä 

internetu) zmenila na využívanie stratégie politického nátlaku z vonka, zo strany voličov 

(oslovenie politika listom, alebo emailom). Tých sa snažia záujmové skupiny mobilizovať 

organizovaním rôznych informačných a propagačných kampaní. Ďalšou významnou aktivitou 

záujmových skupín je zhromažďovanie financií v tzv. výboroch pre politickú činnosť 

(Political Action Committees), ktoré potom podľa zákona môžu jednotlivým kandidátom 

poskytnúť až 5000 a národným výborom tej ktorej politickej strany maximálne 15 000 

dolárov. Viac než polovica politických výborov je finančne podporovaná korporáciami, 

desatina odborármi a zvyšok rôznymi ideologickými skupinami a väčšina financií ide na 

politickú podporu už úradujúcich politikov, usilujúcich o znovuzvolenie. Podľa 

konzervatívneho autora Jamesa Wilsona, neexistuje žiadna štúdia, ktorá by závislosť 

hlasovania politikov od finančných príspevkov PAC vyslovene potvrdzovala.
116

 Politik sa 

väčšinou rozhoduje podľa svojho ideologického presvedčenia, alebo podľa charakteristiky 

a želaní svojich voličov. V prípade nízkeho záujmu voličov a ideologickej nerozhodnosti 

strany v danej problematike, je možné že sa určitá súvislosť medzi príspevkami PAC 

a hlasovaním politika vyskytne. Poslednou taktikou záujmových skupín u politikov nie moc 

obľúbenou je organizovanie demonštrácií, ktoré priťahujú pozornosť médií a tým 

problematiku, za ktorú skupina bojuje zverejňujú.
117

 Na členov Kongresu majú nátlakové 

skupiny najväčší vplyv v prípade nezáujmu, alebo naopak hlbokého názorového rozdelenia 

                                                 
115

 Plano, Jack - Greenberg, Milton: The American Political Dictionary, 10th Ed., (Forth Worth: Holt, Rinehart 

and Winston, 1997) s. 104-105. 

116
 Wilson, James Q.: American government : brief version, s. 126. 

117
 Wilson, James Q.: s. 124-130. 



Bakalárska práca  Republikánska strana a neúspešná reforma americkej imigračnej legislatívy po roku 2000 

 

 49 

ich voličov v danej otázke. V prvom prípade sa skupiny stávajú dôležitým zdrojom informácií 

a v prípade druhom ich informácie pomôžu s priklonením politika na jednu, či druhú 

názorovú stranu. Pokiaľ však majú voliči k problematike spoločný a jasný postoj, hlasuje 

politik väčšinou v prospech tohto názoru. Jeho záujem byť znovuzvolený je silnejší.
118

  

 

Aj imigračná problematika má na oboch názorových póloch viacero záujmových 

skupín, ktoré proti sebe vedú na pôde Kongresu tvrdé kampane. Medzi najstaršie z nich patria 

odborové a podnikateľské či obchodné organizácie. Odbory boli do sedemdesiatych rokov 20. 

storočia najväčšími odporcami vysokej imigrácie, pretože sa obávali jej negatívneho vplyvu 

na výšku platov a pracovné podmienky domácej pracovnej sily (jej členov). Po tom, čo začali 

v imigrantoch vidieť svoju novú členskú základňu, sa ich prístup zmenil a odbory sa z veľkej 

časti stali pevnou súčasťou pro-imigračnej koalície. Obchodné a podnikateľské skupiny (napr. 

U.S. Chamber of Commerce, National Association of Manufacturers) by naopak preferovali 

neobmedzenú imigráciu kvalifikovaných i nekvalifikovaných zahraničných pracovníkov 

a v posledných dvoch dekádach 20. storočia tvrdo lobovali proti imigračným reštrikciám 

a zamestnávateľským sankciám. Medzi najaktívnejšie skupiny dlhodobo zastávajúce otvorenú 

imigračnú politiku a podporujúce dočasné pracovné programy patria farmári reprezentovaní 

najmä organizáciou American Farm Bureau Federation. V deväťdesiatych rokoch sa k nim 

pridala aj koalícia počítačových a softvérových firiem, ktoré sa na rozdiel od farmárov stali 

závislé na kvalifikovanej zahraničnej pracovnej sile, ktorej legálne kvóty však boli pre tento 

sektor nedostatočné. Malou, ale vplyvnou a taktiež ekonomicky motivovanou pro-imigračnou 

záujmovou skupinou je organizácia imigračných právnikov American Immigration Lawyers 

Association, zastupujúcich imigrantov a ich rodiny. Jej profesionalita a schopnosť vyjednávať 

sa v deväťdesiatych rokoch osvedčila pri vytvorení širokej pravo-ľavej pro-imigračnej 

koalície, bojujúcej za vypustenie plánovanej reformy legálnych víz (rodinných 

a zamestnávateľských) z reštriktívneho imigračného zákona IIRIRA, ktorí bol nakoniec 

zameraný výhradne na ilegálnu imigráciu. 

 

V ideologickom krídle pro-imigračného bloku sa nachádzajú aj viaceré etnické 

a ľudsko-právne záujmové skupiny, ktoré sa okrem širokej sociálnej agendy (napr. reforma 
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zdravotného a sociálneho poistenia, školstvo, kurzy pre mládež a pod.) zaoberajú aj 

obhajobou ľudských a občianskych práv imigrantov. Medzi najznámejšie a najväčšie etnické 

organizácie patria: National Council of La Raza, Mexican American Legal Defence and 

Education Fund, League of United Latin American Citizens a the Organization of Chinese 

Americans. Aj tieto skupiny bojovali v minulosti proti zamestnávateľským sankciám, avšak 

z obáv ich diskriminačného efektu voči ich etnickým príslušníkom. Do tejto kategórie spadá 

dôležitá, no nie na etnickom základe založená záujmová skupina, zastupujúca práva 

imigrantov National Immigration Forum, ktorá sa spolu s asociáciou právnikov 

v deväťdesiatych rokoch zaslúžila o vytvorenie širokej pro-imigračnej koalície. V pro-

imigračného bloku pôsobia aj niektoré náboženské organizácie, predovšetkým katolícka (U.S 

Catholic Bishops Conference), židovská (Council of Jewish Federations) a protestantská 

(Lutheran Immigration and Refugee Services), pre ktoré je pomoc imigrantom a utečencom 

morálnou povinnosťou vychádzajúcou z náboženského presvedčenia. Hoci sa aj tzv. 

kresťanská koalícia (Christian Coalition), najväčšia náboženská záujmová skupina zameraná 

na konzervatívne kresťanské ciele, ozvala v deväťdesiatych rokoch proti plánom zákona 

IIRIRA zredukovať víza pre vzdialených rodinných príslušníkov, jej aktivita v tejto oblasti 

zostala z dôvodu rozdelenia členskej základne v imigračnej otázke minimálna.
119

   

 

Základňou proti-imigračného bloku sa v sedemdesiatych rokoch stali 

environmentálne a anti-populačné záujmové skupiny, ktoré sa na problematiku imigrácie, 

ktorá sa v posledných dekádach stala najväčším zdrojom populačného rastu USA, pozerajú 

v súvislosti s preľudňovaním a jeho negatívnym pôsobením napríklad na zdravie 

obyvateľstva, dostupnosť bývania a pracovných miest a pod.
120

 Hlavnými protagonistami 

tohto bloku sú Zero Population Growth, Negative Population Growth a Carrying Capacity 

Network. Bývalý člen ZPG John Tanton založil v roku 1979 prvú proti-imigračnú organizáciu 

Federation for American Immigration Reform (FAIR) a neskôr sa zaslúžil o vznik ďalších 

organizácií s proti-imigračnou a anglický jazyk preferujúcou tematikou (NumbersUSA, Center 

for Immigration Studies (CIS), U.S. English, ProEnglish, Social Contract Press atď.). Za 
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najvplyvnejšie proti-imigračné záujmové skupiny je teda považovaná FAIR, ktorá celé 

reštriktívne hnutie organizuje a CIS, ktoré vypracováva informačné materiály pre médiá 

a Kongres. Proti-imigračné inštitúcie zmenili od svojho vzniku rétoriku a v súčasnosti sa 

prezentujú ako skupiny bojujúce proti masovej imigrácii, nie imigrácii ako takej. Podľa 

politického analytika z liberálnej nevládnej organizácie Centrum pre medzinárodnú politiku
121

 

- Toma Barryho sa tieto proti-imigračné organizácie nachádzajú na politickej pravici pod 

patronátom republikánskej strany, avšak mimo hlavné politické ústavy, akými sú American 

Enterprise Institute alebo Heritage Foundation, ktoré sú napojené na obchodné a priemyselné 

záujmové skupiny.
122

 Je taktiež dôležité dodať, že sa členovia organizácie FAIR a iných proti-

imigračných organizácií aktívne zapájali do akcií typu Proposition 187 v Kalifornii v roku 

1994 a mnohí z nich sú napojení na reštriktívny Výbor pre imigračnú reformu v Snemovni 

reprezentantov – HIRC, ktorého súčasný predseda Brian Bilbray (R-CA) pracoval pred 

svojim zvolením pre FAIR ako lobista v rokoch 2002 až 2005.
123

 

 

Pri pohľade na databázu registrovaných lobistov pôsobiacich vo Washingtone 

v otázke imigračnej problematiky sa nám ukáže zaujímavý pohľad. Pro-imigračné skupiny 

disponujú oveľa vyšším počtom týchto aktívnych špecialistov, než skupiny proti-imigračné. 

Napríklad American Farm Bureau Federation ich má 19, US Chamber of Commerce 

a odborárska organizácia AFL–CIO majú obe po 18 lobistov, National Association of 

Manufacturers 15, National Council of La Raza 14, American Immigration Layers 

Association a National Immigration Forum po 7. Proti-imigračné nátlakové skupiny majú 

lobistov oveľa menej. Najvýznamnejšia z nich Federation for American Immigration Reform 

ich má iba 5 a NumbersUSA iba jedného.
124

 Obchodné a priemyselné organizácie a ich výbory 

pre politickú činnosť sú tiež všeobecne najväčšími finančnými prispievateľmi do 

predvolebných kampaní oboch hlavných politických strán. Zdá sa, že sa táto skutočnosť pri 

hlasovaní o represívnom zákone HR 4437 v dolnej komore Kongresu nijak neprejavila. Treba 
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však pripomenúť, že takmer polovicu republikánov hlasujúcich v prospech zákona tvorili 

členovia reštriktívneho Výboru pre imigračnú reformu, známeho svojim nativistickým 

postojom a dlhodobým prepojením niektorých jeho členov s proti-imigračným hnutím.
125

  

Z toho by sa dalo usudzovať, že si voliči vybrali nativisticky orientovaných kongresmanov, 

ktorých vplyv bol v imigračnej otázke v konečnom výsledku silnejší než vplyv lobistov. 

 

3.3 Kongres a jeho štruktúra 

Americký Kongres je oproti iným dvojkomorovým legislatívam (zloženým prevažne 

zo silnejšej dolnej a slabšej hornej komory) unikátnou inštitúciou, ktorej komory sú nezávislé 

a v rámci legislatívneho procesu rovnocenné. Tento systém bol zakladateľmi Spojených 

štátov ustanovený v snahe spravodlivého rozdelenia moci nielen na základe populácie 

(Snemovňa), ale aj rovnocenného postavenia štátov (Senáte), čo malo uľahčiť dosahovanie 

kompromisov medzi jednotlivými štátmi federácie. V súvislosti s imigračnou problematikou 

by na aktivitu členov oboch komôr Kongresu mohli mať vplyv viaceré parametre prameniace 

z ich štruktúry a väčšinového volebného systému. Jedná sa najmä o rozdiely v počte členov, 

veľkosti volebných obvodov a dĺžke funkčného obdobia oboch komôr.
126

  

 

Členovia Snemovne reprezentantov sú volení na dvojročné funkčné obdobie, ktoré 

predstavuje jeden z najkratších mandátov na svete. Bolo ustanovené v snahe zabezpečiť 

väčšiu mieru kontroly voličov nad svojimi politickými zastupiteľmi, zabrániť zneužívaniu 

moci a z potreby posilnenia väzby medzi voličmi a poslancami. V skutočnosti má toto 

ustanovenie skôr negatívne dôsledky. Reprezentanti sa pohybujú v takmer nepretržitej 

predvolebnej kampani a v snahe byť znovuzvolení sa zameriavajú iba na krátkodobé politické 

ciele, ktoré im majú zabezpečiť u voličov popularitu, čo sa im aj darí. Miera znovuzvolenia je 

vyššia než 90%. Zastúpenie je v Snemovni reprezentantov proporčné, rozdelené podľa počtu 

obyvateľov na jednotlivé volebné obvody, ktorých počet sa od roku 1911 ustálil na 435. 

Každý štát má tak minimálne jedného a maximálne 53 zastupiteľov. Od tridsiatych rokov 20. 

storočia sa každú dekádu koná sčítanie obyvateľstva (posledné v roku 2000), podľa ktorého sa 

mandáty pripadajúce jednotlivým štátom dodatočne menia a prerozdeľujú. Príčinou je 
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neustále sa meniaca demografická štruktúra USA, spôsobená nielen pokračujúcou imigráciou, 

ale aj vnútornou migráciou obyvateľstva najmä zo severovýchodu na juh a juhozápad. 

Členovia Senátu sú oproti kolegom zo Snemovne volení na obdobie šiestich rokov, čo im 

umožňuje previesť svoju pozornosť od voličov a ich lokálnych problémov na dlhodobejšie 

a celonárodné politické ciele. Ústava USA stanovuje, že každý štát musí mať bez ohľadu na 

svoju veľkosť dvoch senátorov, čo má zabezpečiť rovnocenné postavenie malých aj veľkých 

štátov v hornej komore Kongresu. V súčasnosti sa v USA nachádza 50 štátov, takže je počet 

senátorov rovných sto. Každý senátor má jeden hlas a hlasuje sám za seba. Nemusí brať 

ohľad na odporúčania svojho štátu, ani na názor druhého senátora daného štátu, ktorý môže 

byť aj z opozičnej politickej strany. Napriek šesťročnému mandátu sa zloženie Senátu mení 

každé dva roky, kedy sa s celou Snemovňou reprezentantov volí aj jedna tretina senátorov. 

Tento systém bol zakladateľmi ustanovený v snahe zabezpečiť v prípade kríz a nepokojov 

určitú politickú stabilitu.
127

  

 

Hoci sú vďaka väčšinovému volebnému systému typu „víťaz berie všetko“ politici 

oboch komôr silno viazaní na miesta za ktoré kandidujú, predsa len je medzi oboma 

komorami v citlivosti na tlak voličov určitý rozdiel. U členov Snemovne reprezentantov je to 

najmä krátkodobosť mandátu, ale aj menšia rozloha a  väčšia etnická a sociálna diverzifikácia 

ich volebných obvodov, ktoré na ich väčší sklon k populizmu vplývajú. V malých obvodoch 

je politik bližšie svojim voličom a pokiaľ chce byť zvolený, musí presadzovať ich želania. 

Oproti tomu šesťročný mandát senátorov, reprezentujúcich veľké a heterogénne volebné 

obvody (štáty), im umožňuje vytvárať samostatnejšiu politiku, od momentálnych nálad 

voličstva oddelenú. Bolo teda hlasovanie republikánskej väčšiny Snemovne reprezentantov v 

prospech represívneho zákona HR 4437 a ich neskoršie odmietanie senátnej komplexnej 

imigračnej reformy typickým príkladom predvolebného populizmu, ako to označovali viaceré 

médiá?
128

 A bolo naopak názorové rozdelenie republikánskych senátorov v imigračnej otázke 

ukážkou ich nezávislosti od týchto tlakov? Odpoveď na tieto otázky nie je jednoduchá. 

Z výsledkov prieskumu verejnej mienky v roku 2006 vieme, že až 66% respondentov sa 
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vyslovilo za komplexnú formu imigračnej reformy presadzovanú prezidentom a umierneným 

republikánskym krídlom Senátu. Pre ktorú cieľovú skupinu bola teda imigračná teória 

„enforcement-only“ určená? Ako je možné, že sa za ňu postavila väčšina členov 

republikánskej strany v Snemovni reprezentantov a konzervatívna časť republikánskych 

senátorov? 

 

V prvom rade sa treba zamyslieť nad politickou realitou, ktorej musela republikánska 

strana v období 109. Kongresu čeliť. Pred nadchádzajúcim voľbami sa republikáni museli 

pokúsiť o nápravu svojej reputácie, poškodenej už spomínanými neúspechmi v domácej 

i zahraničnej politike a korupčnými škandálmi niektorých jej členov. Strata dôvery voličov sa 

prejavila klesajúcimi preferenciami republikánskej strany. Midterm elections, alebo 

kongresové voľby konajúce sa v polovici funkčného obdobia prezidenta USA, sú považované 

za určité referendum o spokojnosti voličov s jeho výkonom a preto môže prezidentova 

popularita, alebo naopak neobľúbenosť postavenie členov jeho politickej strany vo voľbách 

výrazne ovplyvniť.
129

 Keďže sa popularita republikánskeho prezidenta Georga W. Busha 

nachádzala najmä vďaka jeho politike v Iraku na historickom minime, mnohí členovia 

republikánskej strany sa možno práve preto pokúsili od neho dištancovať. Tvrdý postoj 

k ilegálnej imigrácii a presadzovanie prísnejšej ochrany hraníc im mal tieto nie príliš 

pozitívne volebné prognózy pomôcť zmeniť. Ukázalo sa to najmä v lete 2006, kedy 

republikánski reprezentanti zorganizovali v trinástich štátoch USA (v pohraničných, ale aj 

tých, v ktorých sa malo bojovať o uvoľnené kreslo) 21 prednášok, na ktorých svoj postoj 

prezentovali. Imigrácia sa tak stala predvolebným nástrojom, ktorý im mal pomôcť 

nadchádzajúce voľby vyhrať. Podľa niektorých médií sa tým strana snažila odvrátiť 

pozornosť od nelichotivých prezidentových preferencií a vojny v Iraku.
130

  

 

Druhým problémom pri analýze reštriktívnej aktivity republikánskych poslancov 

zostáva výber cieľovej skupiny voličov, pre ktorých bola ich proti-imigračná rétorika určená, 

keďže vieme, že prieskumy verejnej mienky odhalili väčšiu náklonnosť spoločnosti ku 

komplexnej reforme. Midterm elections sú tiež známe všeobecne nižšou volebnou účasťou, 

než voľby konajúce sa v roku volenia prezidenta. Odpoveď je preto možné nájsť v snahe 
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zaktivizovať svojim proti-imigračným postojom radikálnu voličskú základňu republikánskej 

strany (pochádzajúcu prevažne z nižšej pracujúcej vrstvy), ktorej členovia by práve kvôli 

imigrácii boli ochotní k volebným urnám prísť.
131

 Táto taktika bola kritizovaná nielen 

politickými rivalmi, obviňujúcich republikánov z využívania imigračnej problematiky na 

získanie politických bodov, ale aj politikmi z vlastných radov, ktorí svojich kolegov varovali 

pred dlhodobou stratou podpory hispánskeho voličstva, ktorého počet z roka na rok stúpa. 

Ako sa už v predchádzajúcej kapitole spomenula, využitie proti-imigračných sentimentov 

nebolo úspešné a republikáni svoje väčšinové postavenie v novembrových voľbách 2006 

stratili.
132

  

 

V snahe lokalizovať príčinu rozštiepenosti republikánskej strany v otázke imigračnej 

reformy som nahliadla do troch oblastí, ktoré majú na tvorbu legislatívy a hlasovanie 

politikov určitý vplyv. Porovnala som ideologické zaradenie oboch republikánskych táborov, 

poukázala som na aktivitu rôznych záujmových skupín v tejto oblasti a nakoniec som sa 

zamyslela nad vplyvom rozdielnej štruktúry komôr amerického Kongresu, ktorá má na 

svedomí vyššiu citlivosť členov dolnej komory na nálady voličov. Rozdielne ideologické 

presvedčenie republikánskych politikov bolo evidentné iba pri hlasovaní o komplexnej 

imigračnej reforme v hornej komore Kongresu, kde reformu podporili umiernení a proti nej sa 

postavili konzervatívni republikánski senátori. V dolnej komore sa ideologické štiepenie 

republikánov v prospech či neprospech represívneho imigračného zákona neprejavilo. 

Imigračná problematika privádza do Washingtonu mnoho záujmových skupín lobujúcich na 

oboch stranách debaty. Hoci sa najbohatšie z nich (obchodné a priemyselné organizácie) 

okrem iného angažujú v pro-imigračnej koalícii a vo veľkej miere finančne prispievajú obom 

politickým stranám na predvolebnú kampaň, ich vplyv nebol pri hlasovaní o zákone HR 4437 

v Snemovni reprezentantov cítiť. Naopak, polovicu republikánskych poslancov hlasujúcich 

v prospech tohto zákona  tvorili členovia reštriktívneho a na nativistické hnutia napojeného 

Výboru pre imigračnú reformu. Štrukturálny rozdiel medzi oboma komorami Kongresu daný 
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Ústavou a väčšinovým volebným systémom na väčšiu náchylnosť členov Snemovne 

reprezentantov k populizmu určite vplyv má. Za takmer jednotným hlasovaním v prospech 

represívneho zákona HR 4437 a využívaním proti-imigračnej rétoriky však nestála snaha 

reagovať na prianie väčšiny verejnosti, podporujúcej komplexné riešenie imigračnej 

problematiky. V tieni neúspechov domácej i zahraničnej politiky a klesajúcich preferencií 

prezidenta Georga W. Busha a v snahe byť znovuzvolení vo voľbách s tradične nižšou 

volebnou účasťou, sa republikánski reprezentanti týmto radikálnym prístupom snažili osloviť 

nativisticky orientovanú no najmä politicky aktívnejšiu voličskú základňu. Pri spätnom 

pohľade na rozdielny prístup a pohnútky republikánskych politikov v otázke vypracovania 

imigračnej reformy je evidentné, že za týmto rozkolom nestála len jedna príčina, ale ich 

vzájomné prepojenie. 

 

Záver 

Imigrácia je fenomén, ktorý mal a stále má na americkú spoločnosť obrovský vplyv 

a týka sa rôznych aspektov života spoločnosti (ekonomiky, pracovného trhu, sociálnej 

a kultúrnej sféry atď.). Imigrácia je v súčasnosti vnímaná veľmi ambivalentne, čo sa premietlo 

aj do nedávnych neúspešných pokusov americkej vlády o reformu imigračnej legislatívy. Tá 

sa do centra pozornosti dostala vďaka neustávajúcemu prílivu legálnych a hlavne ilegálnych 

imigrantov, priťahovaných do USA najmä pracovnými príležitosťami. Počet ľudí, ktorí žijú 

v zemi ilegálne, sa v súčasnosti odhaduje na 11-12 miliónov. Napriek mnohonásobne 

vyššiemu zabezpečeniu hraníc je pokračujúca ilegálna imigrácia v období boja proti terorizmu 

je považovaná za dôkaz zraniteľnosti územia Spojených štátov. Súčasný imigračný systém 

nedokázal na tieto skutočnosti dostatočne reagovať, za čo ho väčšina americkej verejnosti 

označila za nefunkčný a požadovala jeho zmenu.  

 

Potrebu reformy imigračného zákona si uvedomovala nielen verejnosť, ale aj politici. 

Problémom, ktorý bol nakoniec príčinou jej krachu, sa však stal spôsob jej prevedenia, na 

ktorom sa predstavitelia vládnucej republikánskej strany nedokázali dohodnúť. Odlišné 

návrhy imigračného zákona schválené v jednotlivých komorách Kongresu (represívnejší HR 

4437 v dolnej komore a liberálnejší S 2611 v Senáte), predstavovali dve rozdielne koncepcie 

reformy, z ktorých každá mala v republikánskej strane svojich zástancov a oponentov. 

Reštriktívne naladená Snemovňa a konzervatívne republikánske krídlo Senátu podporovali 

stratégiu jednostranných represívnych opatrení „enforcement-only“, zameranú výhradne na 
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sprísnenie ochrany hraníc a presadzovania zákonov. Iniciátor reformy prezident Bush 

a umiernená časť republikánskych senátorov presadzovali naopak komplexný prístup 

„comprehensive reform“, kombinujúci represívne opatrenia s vytvorením dočasného 

pracovného programu a možnosťou získania legálneho pobytu a neskôr aj občianstva pre 

milióny ilegálnych imigrantov, žijúcich v USA viac než dva roky. 

 

V snahe nájsť odpoveď na rozštiepenie strany v imigračnej otázke, ktoré sa v iných 

kontroverzných politických oblastiach neprejavovalo,
133

 sa práca pokúsila o analýzu javov, 

ktoré ho mohli spôsobiť. Do úvahy prichádzalo viacero faktorov, majúcich na hlasovanie 

politikov vplyv, no najvýznamnejšie sa zdali byť tieto tri: ideologické rozdelenie strany, 

vplyv záujmových skupín a rozdielna citlivosť členov jednotlivých komôr Kongresu na tlak 

voličov. Hoci sa v oboch komorách nachádzajú konzervatívni aj umiernení republikáni, 

ideologické rozdelenie v otázke imigračnej reformy bolo zjavné iba v Senáte, kde komplexnú 

reformu podporili umiernení a proti boli konzervatívni republikáni. Republikánska Snemovňa 

hlasovala takmer jednotne v prospech represívneho zákona HR 4437. Aj keď sa na imigračnej 

politickej scéne pohybuje veľký počet pro a proti-imigračných záujmových skupín, ich 

priamy vplyv na hlasovanie republikánov v otázke imigračnej reformy nebolo možné 

jednoznačne dokázať. Napriek evidentnej presile pro-imigračných skupín v Kongrese (v počte 

lobistov i množstve financií), sa ich vplyv pri hlasovaní o zákone HR 4437 neprejavil. Bolo to 

pravdepodobne dané tým, že veľká časť republikánskych reprezentantov hlasovala podľa 

svojho ideologického presvedčenia (o správnosti represívnych opatrení) a ostatní sa v snahe 

pôsobiť jednotne a pevne v tejto otázke k tejto v podstate straníckej línii pridali. Až polovicu 

z tých, ktorí v prospech zákona hlasovali, tvorili členovia reštriktívneho Výboru pre 

imigračnú reformu Snemovne, napojení na proti-imigračné hnutie, čo môže silnú podporu 

zákona vysvetľovať. Pri porovnaní základných rozdielov v organizácii a štruktúre oboch 

komôr Kongresu je evidentné, že vyššiu citlivosť na tlak voličov majú členovia dolnej 

komory, usilujúci o znovuzvolenie každé dva roky. Proti-imigračné jednanie a rétoriku 

používali v  presvedčení, že im pomôže odpútať pozornosť od politických neúspechov strany 

a Bushovej administratívy a získať tak opätovné víťazstvo v blížiacich sa voľbách, čo sa im 

nakoniec nepodarilo. 
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Reforma imigračnej politiky je zložitá a nepopulárna úloha, pretože jej následky 

bývajú často nepredvídateľné a kontraproduktívne (napr. zákony z 80-tych a 90-tych rokov). 

Hoci stáli za rozkolom republikánskej strany v otázke imigračnej reformy viaceré príčiny, dve 

z nich vystupujú do popredia. Prvou bolo ideologické rozštiepenie strany v Senáte, ktoré malo 

na svedomí presadenie liberálnejšieho imigračného zákona. Druhou bol nepriaznivými 

politickými prognózami vyhrotený populizmus Snemovne reprezentantov, ktorej členovia 

otázku imigračnej reformy zneužili v predvolebnom boji o poslanecké kreslá. 

Najkontroverznejšou  časťou neúspešnej reformy, ktorá stranu názorovo rozdeľovala najviac, 

sa stala pasáž o „zaslúženej legalizácií“ ilegálnych imigrantov. Imigrácia zostala i naďalej 

rozdeľujúcou problematikou, čo možno sledovať aj v súčasnej prezidentskej predvolebnej 

kampani republikánskych kandidátov. Blížiace sa prezidentské voľby čoskoro ukážu, do akej 

miery si republikáni svojim postojom k imigračnej otázke (na rozdiel od prezidenta Busha) 

znepriatelili hispánskych voličov, ktorých volebná sila z roka na rok stúpa.  

 

Résumé 

Even though immigration is a large part of American history, it has also been 

a divisive issue because of its influence on other important issues (such as: the labor market, 

the economy, culture and/or security etc.). The ambivalent perception of this issue has been 

evident in recent attempts to reform immigration legislation by the ruling Republican Party. 

There are thought to be around 11-12 million illegal immigrants in the United States. And 

each year more than 500,000 enter the country, mostly through the 2000-mile southern border 

with Mexico.  In an era where there is a war against terrorism this 'open' border is totally 

unacceptable. Most politicians and people agree that the current US immigration system is 

ineffective and needs to be changed. Despite the personal initiative of the Republican 

President, George W. Bush, whose Republican party held a majority in both the U.S. Senate 

and in the House of Representatives, there has not been any consistency in agreement about 

immigration reform during the entire duration of the 109
th

 Congress. Two opposite 

perceptions have emerged from each house: „enforcement-only“ of the House bill and 

„comprehensive reform“ of the Senate bill. The first one, advocated by conservative 

Republican senators and almost all Republican members of the House, focused on tougher 

border control and the strict enforcement of the existing immigration laws. The second one, 

initiated by President Bush and supported by moderate Republicans in the Senate combined 

the enforcement measures with the establishment of a guest worker program and a plan to 
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allow millions of illegal immigrants a chance to become citizens if they meet certain criteria. 

After a careful examination of both bills and after a careful consideration of all the major 

aspects that are important to the American lawmaking process, such as: ideological alignment, 

the influence of interest groups or the higher propensity towards public opinion of some 

congressional representatives caused by the different structure of both houses, I came to the 

following conclusions. The ideological division of the Republican Party has been evident only 

in the upper house where moderate Republicans managed to pass a liberal immigration bill 

despite the strong opposition of their conservative colleagues. The lower house Republicans 

united behind their punitive bill. The involvement of various pro or anti-immigration interest 

groups active in the immigration debate has been difficult to find. The only visible connection 

between Republican members and anti-immigration interests was the membership of 100 

GOP members in the semi formally restrictive House Immigration Reform Caucus. Finally, 

the short-term mandate and the candidacy in small and socially diverse electoral districts are 

causes of the higher propensity of House members towards populism. There is evidence that 

they have used the immigration issue as a weapon to win in the coming midterm elections. 

This tactic was unsuccessful and Republicans have since lost their majority in both houses. 

The notion of immigration reform has not been realized during the entire duration of the 109
th

 

Congress because of the deep division of the ruling Republican Party on this controversial 

issue. The immigration debate has spilled over onto the battlefield of the recent presidential 

campaign, once again exposing the rifts that divide the Republican candidates.  
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