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Časové a teritoriální vymezení
Časově bych ohraničil téma mojí práce od začátku devadesátých let po současnost, i

když bych rozhodně chtěl věnovat jednu kapitolu období od konce druhé světové války do let
osmdesátých. Zde bych chtěl zmínit zejména největší vlny přistěhovalců, jejich země původu
a také bych stručně nastínil tehdejší imigrační politiku USA. Každopádně hlavní část mé
práce by se měla soustředit na období od devadesátých let až po současnost. Jako mezníky
bych zde zvolil nejspíše rok 1989/90, jakožto konec studené války a s tím související posun k
ilegálnímu charakteru imigrace do USA. Na druhé straně bych období omezil na konec
prvního prezidentského období George W. Bushe. Časové vymezení bude tedy shodné
s pobytem pana Clintona a otce a syna G. Bushů v Bílém domě. Ke konci mé práce bych chtěl
určitým způsobem nastínit možný vývoj v této oblasti, který by vycházel zejména
z imigračních trendů, které hodlám popsat v hlavní části své práce.
Co se teritoriálního vymezení týče, chtěl bych se v hlavní části mé práce zabývat
zejména zeměmi, z kterých přichází většina imigrantů. V hlavní části práce analyzující
devadesátá léta a hlavně současný stav bych se soustředil na Latinskou Ameriku a zejména na
Mexiko a Jihovýchodní Asii, hlavně Čínu. Zde se také hodlám zabývat teritoriálním
vymezením v rámci samotných USA, tedy jaké státy jsou nejvíce zasaženy, atd.

2

Důvod zvolení tématu
Téma mi přijde velmi zajímavé, jelikož Spojené státy se svou strukturou obyvatelstva

se řadí k zemím s největším počtem i procentem imigrantů ve své společnosti. Zároveň je zde
i onen důležitý aspekt, že USA jsou ve své podstatě národem imigrantů. V hlavní části bych
se chtěl zamyslet nad tím, co vlastně imigranty do USA láká, jak jsou zde úspěšní, čemu se
obvykle věnují, jak jsou viděni původními Američany, atd. Neméně zajímavým faktorem je
nerovnoměrné územní rozložení imigrantů v USA, kde zde jsou státy jako Kalifornie
s populací jen Hispánských imigrantů blížící se 20 procentům a zároveň regiony, které
zústávají i nadále „bílé“.
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Cíle
Cílem mé práce by mělo být mimo popisu historie přistěhovalectví určité zmapování

současných trendů v této problematice. Zde bude potřeba zejména vymezit pojem imigrant,
což bych pro svoji práci zobecnil na osobu nenarozenou na území Spojených států. Dále bych
se chtěl věnovat velmi důležitému rozdělení imigrantů na legální a ilegální. Legální
přistěhovalci jsou posuzováni podle toho, zda splňují jednu z podmínek udělení občanství
podle takzvaného systému preferencí. Jedná se o dvě hlavní skupiny, a sice z důvodů
rodinných či profesních. Na ty jsou ovšem schvalovány kvóty. Nicméně hlavní část mé práce
bude o ilegální imigraci, která je v USA největším problémem. Neméně důležitým cílem by
také byl výčet zemí, ze kterých přichází nejvíce imigrantů a s tím související analýza toho, co
vlastně od USA očekávají, kolik jim je většinou let, jaké mají vzdělání, atd. Zde bych se
posléze zaměřil na dvě hlavní skupiny imigrantů, a sice Latinoameričané (zejména Mexičané)
a Jiho a Jihovýchodní Asiaté (zejména Číňané a Indové). V této části bych se pokusil také o
určitou komparaci těchto dvou odlišných kulturních skupin imigrantů do USA. Mým cílem
zde by bylo porovnání charakteru jejich imigrace, tzn. určitá analýza podmínek v jejich
rodných zemích, jejich průměrné vzdělání, jejich profesní uplatnění a hlavně jejich míra
asimilace do americké společnosti. Dalším cílem by mělo být opět určité zmapování regionů,
resp. států, kam imigranti nejvíce směřují. Zde bych se chtěl také věnovat změnám v místních
společnostech (nikoho asi nepřekvapí, že řeč bude hlavně o Kalifornii a Texasu).
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Struktura práce
Co se struktury mé práce týče, předpokládám, že bude rozdělena do tří hlavních částí.

První část bude, jak jsem již zmínil, takové uvedení do tématu, teoretické rozdělení migrace
na ekonomickou a politickou a také stručné shrnutí imigrace do Spojených států do počátku
devadesátých let. Zde bych také rád zmínil důležitý faktor při pozorování imigrace do USA, a
sice rozdělení na legální a ilegální imigraci. Legální imigraci bych zde objasnil podle systému
preferencí. Zároveň bych zde objasnil chápání imigrantů v mé práci jako osoby nenarozené na
území USA. Tak je ostatně chápou i americké úřady. V této části práce bych se chtěl také
zaměřit na určité vymezení předchozí imigrační politiky Spojených států. Jednalo by se
v podstatě o určitý výčet několika nejdůležitějších federálních zákonů ovlivňujících nebo
limitujících imigraci. Začal bych pravděpodobně zákonem „Displaced Persons Act“ z roku
1948, pak bych pokračoval kontroverzním zákonem „The McCarran-Walter Act“ z doby
McCarthysmu. Další velmi důležitý zákon pochází z roku 1965 a jmenoval se „The
Immigration Act“ a zásadně zrevidoval všechny předchozí. Zrušil totiž předchozí kvóty, které
diskriminovaly určité národnosti. Stanovil také přesné limity, a sice 170000 lidí z východní
polokoule a 120000 ze západní ročně. To ovšem mělo vliv na „zilegálnění“ velké části
mexické imigrace, která způsobuje největší problém dodnes. Dalším neméně důležitým
zákonem je „The Refugee Act“ z roku 1980, který zde detailně definuje status uprchlíka,
prakticky stejně jako ženevská konvence. Díky tomuto zákonu přišlo mnoho uprchlíků
z Latinské Ameriky, z nichž ovšem nemalá část přenesla do USA organizovaný zločin. Tento
zákon byl revidován roku 1986, jelikož tohoto práva zneužívalo stále více imigrantů
z Latinské Ameriky. Zákon „Immigration Reform and Control Act“ byl sestaven tak, aby
zamezoval ilegálním imigrantům zejména z Mexika. Dosahoval toho tím, že postihoval
zaměstnavatele, kteří je zaměstnávali. Zároveň ovšem zlegalizoval mnoho ilegálních
imigrantů, kteří přišli do USA v osmdesátých letech (konkrétně 2.7 milionu).
Druhá, hlavní část mé práce se tedy bude věnovat vývoji v onom vymezeném období.
V roce 1990 byl přijat zákon „The Immigration Act“, který opět zvýšil roční počet lidí
přijatých do USA o 40 procent. To ovšem vůbec nestačilo na požadavky zejména
Latinskoamerické imigrace, která se z většiny stala ilegální a vytvořila tak z devadesátých let
jistý fenomén. Velmi důležitým zákonem v devadesátých letech byl „The immigration act“
z roku 1996, který se zaměřoval zejména na Mexické ilegální imigranty překračující hranici
kvůli zaměstnání. Zdvojnásobil počet pohraničních stráží a také zavedl program který
kontroloval imigrační status zájemců o zaměstnání v USA. V této části bych chtěl popsat

současný stav ve Spojených státech a zároveň seznámit čtenáře s dynamikou či trendy v této
oblasti ve sledovaném období. Jednalo by se v podstatě o takovou menší demografickou
studii, ve které bych chtěl analyzovat současnou situaci imigrantů. Jednalo by se tedy zejména
o to kolik imigrantů v USA tedy vlastně je, jaké tvoří procento společnosti, odkud pocházejí,
jaké nalézají uplatnění, do jakých regionů USA nejčastěji směřují, jakého dosahují vzdělání,
jaký mají příjem,atd. To vše bych chtěl popsat ve vztahu k „původním“ Američanům a taky
podle země či regionu, odkud imigranti pocházejí. Zde bych se chtěl také věnovat tomu, co je
do USA láká. To by spočívalo v určitém popisu amerického trhu práce, který je velmi
flexibilní a kde je zřejmá poptávka po levné nekvalifikované pracovní síle zejména
v zemědělství, stavebnictví či některých segmentů sektoru služeb. Zde bych se také zmínil o
programu Bracero, který vlastně nastartoval invazi mexických imigrantů do amerického
zemědělství. Ten byl ale v polovině 60. let zrušen a podnítil tak stále více ilegální charakter
zejména mexické imigrace. Nejčastějším uplatněním imigrantů v USA dnes je tedy oblast
služeb, která také nemá již tak krátkodobý nebo sezónní charakter jako v zemědělství. Zde
bych chtěl také porovnat latinskoamerickou a asijskou, zejména čínskou část imigrace. Obě
mají často ilegální charakter, nicméně je zde evidentní rozdíl mezi motivy vstupu či cíly
v USA. Zatímco u latinskoamerických migrantů převládá spíše ekonomický stimul, u
asijských spíše politický. Zároveň u mnoha Latinoameričanů se dá mluvit o krátkodobém
charakteru jejich pobytu (jede si do US například vydělat na vlastní dům), u Asiatů a zejména
Číňanů je jasná vidina stát se Američanem a již nikdy se nevrátit. I při pohledu na jejich
uplatnění jsou evidentní rozdíly. Jak již bylo řečeno, Latinoameričané směřují zejména do
námezdních služeb, zatímco Číňané se často s podporou známých či příbuzných uchytí sami,
nejčastěji jako živnostníci či obchodníci.
V poslední části mé práce bych se chtěl v rámci určitého shrnutí zaměřit na vliv hlavně
latinskoamerického fenoménu na americkou společnost. Geograficky bych se v této části
zabýval pravděpodobně jen nejvíce zasaženými státy latinskoamerickou imigrací, a sice
Kalifornií a Texasem. Zabýval bych se zde zejména vlivem španělského jazyka ve zdejších
společnostech, faktem, že Latinoameričané jsou také voliči a s tím souvisejícím pronikáním
španělštiny do předvolebních kampaní atd.
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Úvod

Cílem mé práce bude mimo popisu historie přistěhovalectví určité zmapování
současných trendů v této problematice. Zde bude potřeba zejména vymezit několik základních
pojmů, jako například imigrant či uprchlík. Dále bych chtěl pojednat o určitém teoretickém
rámci migrace a jejím rozdělení, zejména na ekonomickou a politickou.
Zároveň zde nebude chybět stručné shrnutí historie imigrace do Spojených států a
legislativy uplatňované na tomto poli. Zde se bude výklad soustředit zejména na etapy
v druhé polovině devatenáctého století a poté zejména na století dvacáté. V této části práce
také zmíním nejdůležitější zákony ovlivňující imigraci do Spojených států.
Dále se hodlám věnovat velmi důležitému rozdělení imigrantů na legální a ilegální.
Legální přistěhovalci jsou posuzováni podle toho, zda splňují jednu z podmínek udělení
občanství podle takzvaného systému preferencí. Jedná se o dvě hlavní skupiny, a sice
z důvodů rodinných či profesních. Na ty jsou ovšem schvalovány kvóty. Nicméně hlavní část
mé práce bude zejména o novodobé imigraci, zejména středoamerické. Neméně důležitým
cílem bude výčet zemí, ze kterých přichází nejvíce imigrantů a s tím související analýza toho,
co vlastně od USA očekávají, kolik jim je většinou let, jaké mají vzdělání, jaký mají příjem či
v jakých oblastech národního hospodářství se realizují. V této části práce také geograficky
vymezím oblasti Spojených států, do kterých nejčastěji směřují. Veškeré socioekonomické
charakteristiky porovnám s rodilými Američany a zároveň se hodlám vystihnout i jistou
variabilitu uvnitř samotné skupiny imigrantů.
V další části práce se posléze zaměřuji na dvě hlavní skupiny imigrantů, a sice
Středoameričany (zejména Mexičany) a Asiaty (zejména Filipínce, Číňany a Indy). V této
části se také pokouším o určitou komparaci těchto dvou odlišných kulturních skupin
imigrantů v USA. Mým cílem zde je porovnání charakteru jejich imigrace, tzn. určitá analýza
podmínek v jejich rodných zemích, jejich průměrné vzdělání, jejich profesní uplatnění a
hlavně jejich míra asimilace do americké společnosti. Dalším cílem by mělo být opět určité
zmapování regionů, resp. států, kam imigranti nejvíce směřují.
Pro účely vypracování mé bakalářské práce jsem vycházel zejména z oficiálních
zdrojů na internetu, zejména stránky US Census Bureau, Center for Comparative Immigration
Studies či Migration Information Source (www.migrationinformation.org), v menší míře pak
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z novinových článků či odborných publikací. Všechny zdroje uvádím na konci mé práce
v rejstříku použité literatury. Pro zpracování socioekonomických charakteristik jsou nejvíce
přínosné stránky US Census Bureau, které nabízejí obrovskou škálu informací jak o rodilých
Američanech (Natives), tak imigrantech (Foreign Born). Menším nedostatkem ovšem je, že
data na tomto serveru jsou udávána v desetiletých intervalech přesně podle sčítání lidu ve
Spojených státech. Pro vypracování komparativní části mojí práce jsou velmi přínosné
stránky Migration Information Source, které nabízejí mimo specializovaných studií
zaměřujících se na jednotlivé etnické skupiny, země či regiony a také mnoho grafů či mapek.
Zde je také k nalezení mnoho údajů (odhadů) o ilegální imigraci, kterých například na
stránkách US Census Bureau moc není. Co se týče charakteristik zejména mexické imigrace,
je k nalezení mnoho informací na stránkách Center for Immigration Studies. Data důležitá
k načrtnutí zejména politickoekonomické situace imigrantů v jejich rodných zemích jsou
k dispozici na stránkách OECD (popřípadě i v publikaci OECD pod názvem Trends in
International Migration) a také na stránkách CIA World Factbook. Ke zpracování části o
historii přistěhovalectví do Spojených států je opět mnoho informací na stránkách Migration
Information Source a také na stránkách úřadu U.S. Citizenship and Immigration Services.
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7 Vymezení migrace

7.1 Definice migrace
Lidé se odjakživa přesouvali z místa na místo. Přístup jednotlivých společností k nově
příchozím nebo k těm, kteří o příchod usilovali, měl v daleké historii i dnes mnoho
společného. Jednak se společnosti vždy snažily kontrolovat příliv cizinců. Za druhé se vždy
usilovalo o to nepřijímat některé skupiny vůbec, což se týkalo především chudých,
nemocných a zločinců. A za třetí vždy existovaly výjimky z těchto pravidel, které se hodily
zejména v případech, kdy příchozí přinášeli bohatství, znalosti, zručnost a kulturu.
Přesuny obyvatelstva měly a mají nejrůznější příčiny. Lidé se stěhovali do oblastí
s lepší půdou, v důsledku přírodních katastrof, z náboženských a politických důvodů.
Nejvýznamnější migrační vlny ve středověké Evropě známe jako „stěhování národů“ (3. až 6.
století), vpád Arabů (7.a 8. století) a také západní výboje Čingischánovy Zlaté hordy ve 13.
století. Do této fáze se řadí i průnik otomanských Turků do střední Evropy v průběhu 14. až
16. století.
Od 17. století začala éra migrace jednotlivců a rodin, spíše než národů a specifických
skupin. Důvody pohybu byly ekonomické, města a hospodářsky se rozvíjející oblasti nabízely
lepší možnosti obživy. Velmi výrazně se v tomto období jako příčina migrace odrazila také
touha po náboženské a politické svobodě a politika států začala hrát výraznou roli. V době od
17. století do druhé světové války se v rámci největší mezinárodní migrační vlny v dějinách
přesunulo kolem 65 milionů lidí z Evropy do Severní a Jižní Ameriky a dalších 17 milionů
odešlo do Afriky a Austrálie.1
Migrace je všeobecně chápána jako změna trvalého pobytu. Z tohoto hlediska můžeme
migraci dělit na vnitřní a mezinárodní. Vnitřní migrace je definována jako změna trvalého
pobytu za hranice určité administrativní jednotky dané země, zpravidla obce. Naproti tomu je
mezinárodní migrace definována jako změna trvalého pobytu za hranice státu. Zde je velmi
obvyklé stanovení limitu nejméně jednoho roku pobytu v dané zemi. Zatímco vnitřní migrace
je z hlediska statistiky podchycena v „Hlášení o stěhování“, je sledování mezinárodní migrace
značně problematické.
1
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Mezinárodní migrace má důležité politické, ekonomické, sociální, demografické,
psychologické a kulturní dopady jak na emigrační, tak i na tranzitní a zejména imigrační
země. Celkově na poli mezinárodní migrace existují dva základní trendy, a sice takzvané
migrace „Jih – Sever“ a „Východ – Západ“. Tyto základní trendy jsou výsledkem mnoha
specifických procesů či vlivů v jednotlivých zemích, které jsou obecně označovány jako
„push“ a „pull“ faktory. Ty jsou východiskem pro jedno z nejzákladnějších rozdělení
mezinárodní migrace na ekonomickou a politickou.

7.2 Politická migrace
Politická migrace je jakákoliv změna trvalého pobytu kvůli politickým důvodům. Jako
taková tvoří velmi závažnou část mezinárodní migrace. Jedná se totiž o lidi či skupiny lidí,
kteří jsou nuceni opustit svou vlast kvůli svému politickému přesvědčení. Politickou migraci
můžeme rozdělit do dvou základních skupin, a sice na soukromou politickou migraci a na
vládní či vládou podporovanou politickou migraci.
V rámci soukromé politické migrace se objevují snahy jednotlivců či organizací
změnit místo pobytu do země či regionu, kde neexistují bariéry jejich politického smýšlení či
projevu jako v jejich domovské zemi či regionu. Ačkoliv jsou cíle těchto snah různorodé, je
zde možné vypozorovat jistý trend, a sice život ve společnosti politické plurality. Jako
nejlepší případ z historie se bezesporu dají uvést počátky osídlování Nového světa v 17. a 18.
století. Ačkoliv právě se rodící americký národ byl motivován spíše náboženskou svobodou či
tolerancí, je to jeden z typických příkladů novodobé politické migrace. Z doby nedávno
minulé nesmíme zapomenout na miliony lidí, kteří byli nuceni emigrovat ze zemí Sovětského
bloku na Západ. Jedním z nejmasovějších toků byl mezi lety 1949 až 1961 útěk více než dvou
milionů občanů Německé demokratické republiky do Německé spolkové republiky přes
Západní Berlín. Zde se ovšem jednalo zároveň o typický „Brain drain“ čili odliv mozků, což
zároveň splňuje mnoho aspektů migrace ekonomické.
Vládní politická migrace zahrnuje snahy vlád či jiných státních výkonných orgánů
k přesídlení či vysídlení určitých skupin obyvatelstva kvůli jejich politickému přesvědčení či
kvůli jejich politické „nepohodlnosti“. Motivy k takovýmto rozhodnutím bývají často kvůli
politickému tlaku, který tyto nepohodlné skupiny obyvatelstva vytvářejí. Tyto nucené přesuny
obyvatel tedy mají za cíl tyto tlaky tlumit či úplně odstranit. Není nutné připomínat, že tyto
praktiky jsou vlastní zejména nedemokratickým vládám či jiným autoritám. Typickým
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příkladem mohou být praktiky sovětských vlád zejména za života J.V.Stalina a jeho
přesídlování národů v rámci Sovětského svazu. Dalším názorným příkladem může být vládní
umožnění
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7.3 Ekonomická migrace
Ekonomickou migrací označujeme změnu trvalého bydliště osob s cílem dosáhnout
určitého lepšího životního standardu. Na rozdíl od migrace politické zde tedy nejde o nějaké
donucení emigrovat, nýbrž o nalezení lepších pracovních příležitostí, vyšších mezd či platů,
ale zároveň, a to poměrně často, i využití či často zneužití štědrých sociálních systémů
ekonomicky rozvinutých zemí. Tento fenomén je jedním z nejpalčivějších problémů
souvisejících s imigrací zejména v západní Evropě, kde je poměrně silná tradice sociálního
státu. V rámci ekonomické migrace se setkáváme i s takzvaným fenoménem „Brain drain“
neboli „odliv mozků“, kdy dochází k odlivu kvalifikované a vzdělané pracovní síly ze země.
Nemalou část emigrantů z NDR, které jsem zmínil v rámci politické migrace, tvořili právě
vzdělaní, mladí a perspektivní lidé, kteří navíc mluvili německy, tudíž neměli s uplatněním
v nové vlasti nejmenší problém. Dalším názorným příkladem ekonomické migrace mohou být
obrovské vlny přistěhovalců z v té době velmi chudých evropských zemí jako Itálie či Irsko
do Spojených států na počátku minulého století. Z nedávné historie je zajímavý fenomén
takzvaných „Gastarbeiterů“ zejména z Turecka, Itálie a Jugoslávie v šedesátých letech 20.
století v Německu, kteří se stali v podstatě „spolutvůrci“ Německého hospodářského zázraku.
V podstatě lze říci, že dnešní světová migrace je z většiny tvořena migrací ekonomickou.
Jedná se zejména o pohyb obyvatel ze zemí rozvojového Jihu do zemí rozvinutého Severu.
Spojené státy americké nejsou v tomto ohledu žádnou výjimkou. Mnoho lidí zejména ze
Střední či Jižní Ameriky se denně rozhoduje, zda si nezkusí prožít svůj „Americký sen“. Z
historického hlediska mají Spojené státy na poli migrace určité specifické postavení. Jsou
totiž v podstatě „národem emigrantů“ nebo lépe řečeno potomků emigrantů. K tomu je zde
ještě nechvalně známá perioda dovozu černých otroků z Afriky a následné vlny přistěhovalců
z různých koutů světa, o kterých bude řeč později.
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8 Imigrace do USA do roku 1990

Jak jsem již zmínil, Spojené státy jsou v podstatě národem imigrantů. Prvotní
osídlování „Nového světa“ bylo charakteristické hledáním určité náboženské svobody.
Nicméně z velké většiny se jednalo o kolonisty z Anglie a také tradiční kulturní a zejména
obchodní vazby na Anglii samozřejmě přetrvávaly. Na sklonku osmnáctého století se nicméně
formuje moderní americký národ a vznikají Spojené státy americké. Následující období jsou
charakteristická masovým přívalem přistěhovalců zejména ze Západní Evropy. Důvod byl
prostý, Amerika byla v jejich očích zemí svobody a zejména neomezených příležitostí.
Zároveň zde byl onen fenomén „Západní hranice“, který zaručoval všem dostatek místa.
Nicméně již v roce 1819 se setkáváme s prvním jakýmsi zákonem, který nařizoval kapitánům
lodí sestavovat seznamy pasažérů a tím pádem vznikala první evidence přistěhovalectví do
USA.
V letech 1820 až 1840 přišla většina imigrantů z Německa, Irska a ze Spojeného
království. Tyto státy tvořily 70 procent celkového počtu imigrantů za toto období2. Důvody
jejich odchodu z vlasti byly různé, nicméně nejčastěji války, kterých v této době v Evropě
nebylo málo, dále pak nezaměstnanost a také hlad. Tyto faktory donutily mnoho obyvatel
těchto zemí hledat štěstí za velkou louží. Kromě těžkých začátků je zde ale čekala velmi levná
a úrodná půda. Většina z nich byli totiž farmáři, kteří postupovali dále na západ a osídlovali
zejména dnešní Středozápad.
Mezi lety 1840 až 1860 přišlo 87 procent imigrantů opět z Německa, Spojeného
království a Irska. Jejich důvody se ovšem poněkud lišily od jejich předchůdců. Obrovskou
vlnu přistěhovalců způsobila veliká neúroda v Irsku v letech 1846 a 1847. Dále zde byly
nemalé ekonomické krize v Německu ve čtyřicátých letech a nemalou roli hrál i revoluční rok
1848 v celé Evropě. Nemalým impulsem k emigraci bylo i nastartování procesu
industrializace v Evropě po roce 1848. To tedy mělo za následek i určitou změnu
charakteristik lidí, kteří přistávali na Ellis Islandu. Počet nekvalifikovaných dělníků vzrostl o
20 procent oproti předešlým dekádám.

2
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V následujícím dvacetiletí to byli opět Britové, Irové a Němci, kteří přicházeli do
Spojených států. Nicméně již zde začíná narůstat podíl zejména Skandinávců, Číňanů a
Jihoameričanů. Kromě strastiplných podmínek ve svých domácích zemích to byl nevídaný
hospodářský rozmach zejména na západním pobřeží USA, který přilákal mnoho imigrantů.
Nemalou roli hrál i technologický pokrok, který díky zaoceánským parníkům výrazně
zjednodušil přepravu lidí.
Na začátku dvacátého století je jistým mezníkem vznik National Bureau of
Immigration and Naturalisation, které bylo federální institucí. Doposud tyto kompetence měly
jednotlivé státy. Tato instituce dohlížela na udělování občanství a zavedla také nutnost
znalosti angličtiny jako podmínky pro udělení občanství. Takto fungovala až do roku 1913,
kdy její kompetence spadly pod ministerstvo práce. Počáteční léta 20. století jsou
charakterizována stagnujícími až klesajícími počty přistěhovalců ze Severní a Severozápadní
Evropy a velmi rychle narůstajícími počty imigrantů z Jižní a Východní Evropy. Souviselo to
zejména s opožděnou industrializací těchto evropských regionů, zejména Španělska,
Rakouska – Uherska, Polska, Ruska, Itálie, Bulharska a Řecka. Tito imigranti byli ovšem
ještě méně kvalifikovaní než jejich dělničtí předchůdci ze Západní Evropy. Mezi lety 1900 až
1920 přijaly Spojené státy 14.5 milionů lidí3, z nichž přes šedesát procent tvořili přistěhovalci
z Itálie, Rakouska – Uherska a Ruska. Toto období je již nicméně charakterizováno
usídlováním milionů imigrantů ve velkých městech a zrodem prvních sociálních problémů.
Když v roce 1907 poprvé přišlo do USA více než milion lidí za rok, začaly se ozývat první
požadavky limitace přistěhovalectví. Immigration Act z roku 1917 rozšířil pravomoci
imigračních úředníků tím, že stanovil povinnost umět číst a psát pro všechny imigranty. Dále
také zakazoval imigraci z takzvané „Asiatic Barred Zone“, která zahrnovala většinu Západní
Asie. Přistěhovalectví bylo nicméně velmi utlumeno první světovou válkou, která nedovolila
evropským emigrantům odjíždět. Po jejím skončení zažily Spojené státy novou vlnu
masového přistěhovalectví z válkou zpustošené Evropy.

3
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To ale vyvolalo opět velkou nevoli u amerických občanů a vyústilo v systém ročních
kvót zavedený v roce 1924. Tyto kvóty limitovaly zejména jihoevropskou imigraci a zejména
imigraci z celé jižní polokoule. Ta byla limitována na 150 000 lidí ročně. Naopak byly velmi
vstřícné k imigrantům ze Západní a Severozápadní Evropy.
Tento systém kvót přesunul velkou část imigrace do ilegality. Imigranti ze zemí, na
které byly uvaleny kvóty byli nuceni přijet do Kanady či do Mexika, kde kvóty nebyly, a poté
ilegálně vytupit do Spojených států. To ovšem způsobilo, že vznikl poměrně velký obchod
s pašováním lidí do USA.
Koncem třicátých let začala nová éra v dějinách americké imigrace. Krach na
newyorské burze v roce 1929 započal dlouhá léta celosvětové hospodářské krize. Pod vlivem
zejména těchto hospodářských tlaků se také začaly rapidně měnit praktiky amerických
imigračních úřadů. Vznikla opět sjednocená centralizovaná instituce v rámci ministerstva
práce, Immigration and Naturalisation Service, která měla za úkol opět zpřísnit přijímací
procedury. Zároveň se do jejích praktik dostal zcela nový prvek, a sice deportace. Tu sice
mohly úřady nařídit již od roku 1798, kdy byl schválen příslušný zákon, nicméně nebyla
nikdy nějak zvláště praktikována.
Třicátá léta a zejména jejich druhá polovina byla opět velmi aktivní co se týče počtu
žadatelů o přijetí do Spojených států. Hlavním důvodem byly opět události v Evropě. Byl to
zejména růst vlivu fašismu, zejména po roce 1933, kdy se v Německu dostala k moci NSDAP
v čele s Adolfem Hitlerem. Ve Spojených státech nicméně doznívala hospodářská krize a
nově příchozí imigranti to zde neměli nejlehčí. Veškerá sociální opatření pro nezaměstnané
poskytované v rámci New Dealu byla totiž poskytována pouze občanům USA. K tomu
samozřejmě pořád platil systém kvót, takže výsledek nebyl moc přívětivý pro uprchlíky před
hrozbou fašismu z Evropy. Během druhé světové války se příliv přistěhovalců výrazně
zpomalil, nicméně úplně nezastavil. Imigranti ze zemí, na které byly uvaleny kvóty byli
nadále těmito kvótami znevýhodňováni, zatímco nelimitovaní imigranti přicházeli ve větších
počtech. Díky rychlému vědeckému pokroku zejména v dopravě přicházelo stále více lidí po
souši, zejména pak z Mexika a z Kanady. Zákonem Alien Registration Act byla opět
zpřísněna imigrační procedura a mnoho podezřelých lidí bylo deportováno. Zároveň zavedl
povinné vzetí otisků prstů všech imigrantů.

8

Krátce po vstupu Spojených států do války a následné mobilizaci zejména
hospodářství byl zjištěn nedostatek hlavně mužské pracovní síly pro válkou taženou
ekonomiku. Aby tento nedostatek odstranila, vydala Immigration and Naturalisation Service
(INS) v roce 1942 zákon, který měl zvát do země dočasné pracovníky. Velká část těchto
imigrantů přišla z Mexika a byla najímána zejména na sezónní práce v zemědělství. V roce
1940 byly také odstraněny kontroverzní bariéry získání občanství pro Číňany, Filipínce a Indy
v rámci Nationality Act.
Druhá světová válka přinesla globální posuny obyvatelstva v ohromném měřítku.
Výjimkou samozřejmě nebyly ani Spojené státy americké. Ty vyšly z tohoto konfliktu jako
supervelmoc vedoucí svobodný svět. To se odrazilo ihned po skončení války v počtech
přistěhovalců. Jen v roce 1946 bylo zaznamenáno více vstupů než v posledních šestnácti
letech. Ilegálních vstupů bylo nejvíce v dosavadní historii. Ačkoliv je ve Spojených státech
odvěká tradice přijímat lidi, kteří byli perzekuováni či vyhnáni, objevili se u Američanů po
druhé světové válce opět obavy z nadměrného přijímání imigrantů. Nicméně americké
autority a zejména sám prezident Truman byli v tomto ohledu citliví a výsledkem toho byl
Displaced Persons Act schválený kongresem USA roku 1948. Tento zákon byl v platnosti až
do roku 1952 a umožnil přijetí 390 000 lidí zejména ze zpustošené Evropy. Zajímavé je, že
operoval mimo dosavadní systém imigračních zákonů USA. Podobné „výjimky“ ovšem
menšího rozsahu byly aplikovány i v pozdějších letech a reagovaly přímo na určité události
v určitých zemích či regionech. Tak například bylo v rámci zvláštního nařízení přijato 32 000
uprchlíků z Maďarska v roce 1956 krátce po sovětské invazi. Dalším příkladem může být
mnoho přijatých uprchlíků z Kuby po roce 1959, kdy Fidel Castro provedl státní převrat.
Padesátá léta jsou ovšem i dobou oné „druhé Rudé hrozby“ , kdy byla senátorem McCarthym
rozdmýchávána hrozba globálního komunistického hnutí. To dalo vzniknout Internal
Security Act z roku 1950, který umožňoval nepřijetí či deportaci „kohokoliv, kdo byl spojený
s globálním komunistickým hnutím“4 .
V roce 1952 byl přijat Immigration and Nationality Act, který byl v mnoha ohledech
zlomový, nicméně neodstranil starý systém preferencí původu různých žadatelů o vstup do
USA. Teprve až v roce 1965 byly kongresem přijaty dodatky k zákonu z roku 1952, které
rušily dosavadní systém preferovaných národností. Jejich cílem bylo naopak spíše pomáhat
sjednocování rodin, z nichž jeden či více členů již byli občany Spojených států a také

4
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přijímání kvalifikovaných pracovníků. Zároveň se také změnily země zájemců o vstup do
USA. Nyní to byli zejména Asiaté a lidé ze Střední a Jižní Ameriky. Pro uprchlíky zde pořád
platila výjimečná pravidla, použitá například v sedmdesátých letech vůči uprchlíkům
z Indočíny. Tento zákon také stanovil přesné limity, a sice 170 000 lidí z východní polokoule
a 120 000 ze západní ročně. To ovšem mělo vliv na „zilegálnění“ velké části mexické
imigrace, která způsobuje největší problém dodnes.
Dalším neméně důležitým zákonem byl „The Refugee Act“ z roku 1980, který zde
detailně definuje status uprchlíka, prakticky stejně jako ženevská konvence. Díky tomuto
zákonu přišlo mnoho uprchlíků z Latinské Ameriky, z nichž ovšem nemalá část přenesla do
USA organizovaný zločin. Tento zákon byl revidován roku 1986, jelikož tohoto práva
zneužívalo stále více imigrantů z Latinské Ameriky. Zákon „Immigration Reform and
Control Act“ byl sestaven tak, aby zamezoval ilegálním imigrantům zejména z Mexika.
Dosahoval toho tím, že postihoval zaměstnavatele, kteří je zaměstnávali. Zároveň ovšem
zlegalizoval mnoho ilegálních imigrantů, kteří přišli do USA v osmdesátých letech (konkrétně
2.7 milionu5).
Graf č. 1 - Vývoj počtu imigrantů 1820 - 2000

Zdroj: www.uscis.gov, 2006
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9 Imigrace do USA v letech 1990 – 2004

Přelom osmdesátých a devadesátých let znamenal mnoho velkých změn na celém
světě. Byli jsme svědky rozpadu sovětského bloku a osvobození východní Evropy od
komunismu. Zároveň ale znamenají devadesátá léta dvacátého století významné změny na
poli mezinárodní migrace. S politickými změnami na přelomu dekády přišly i změny
globálního charakteru. Jedná se zejména o globalizaci světového hospodářství a samozřejmě
jisté „zmenšování se“ světa zejména díky pokračujícímu růstu objemu světové dopravy.
Spojené státy americké opět nezůstaly výjimkou. V průběhu devadesátých let zaznamenaly
USA největší nárůst přistěhovalců v historii země. Rok 1991 byl v jistém smyslu výjimečný,
jelikož bylo přijato rekordních 1 827 000 osob. Mimořádně začal růst příliv migrantů zejména
ze Střední a Jižní Ameriky, nejvíce ze sousedního Mexika. Po roce 1990 bylo přijato opět
několik zákonů upravující imigraci a výsledkem bylo zvýšení počtu ročně přijatých imigrantů
o čtyřicet procent. Po celou dobu devadesátých let bylo přijímáno přibližně kolem dvou třetin
všech legálně přijatých osob na bázi sjednocování rodin. Následovala skupina lidí, kteří byli
přijati na bázi zaměstnání, což se ovšem týkalo pouze kvalifikovaných a „žádaných“ oborů.
Tato skupina tvořila kolem 12 procent všech legálně přijatých imigrantů. Pouze kolem osmi
procent tvořila skupina uprchlíků či žadatelů o politický azyl. Nicméně problém v oblasti
imigrace v devadesátých letech spočívá v něčem jiném, a sice v narůstání populace ilegálních
imigrantů na území Spojených států. V devadesátých letech se počet legálně přijatých
přistěhovalců pohyboval kolem 900 000 lidí ročně, nicméně k tomu přibylo ročně kolem
350 000 ilegálních imigrantů, kteří nejčastěji překračují mexicko-americkou hranici. Velmi
častým jevem je, že se legálně pracující či studující osoba stane ilegálním imigrantem poté, co
jí vyprší studentské či pracovní dočasné vízum. Národní úřad pro imigraci odhadoval v roce
1996, že takovýchto případů bylo 41 procent ze všech ilegálních imigrantů6. Ačkoliv jsou
údaje o ilegálních přistěhovalcích pouze odhadované, je jisté, že se počet ilegálních imigrantů
v USA v letech 1990 až 2000 více než zdvojnásobil. US Census Bureau odhadoval v dubnu
roku 2000, že těchto osob bylo na území Spojených států kolem 8,5 milionu. Z toho se
odhaduje, že více než polovinu (54 procent) tvořili Mexičané, následováni imigranty se zemí
původu El Salvador (7 procent) a Guatemala (3 procent).

6

Trends in international migration, OECD, SOPEMI, 2002, str. 279
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Podle odhadů úřadu Immigration and Naturalisation Service (INS) žilo na přelomu
tisíciletí nejvíce ilegálních imigrantů v Kalifornii, kde se jejich počet odhadoval kolem 2,2
milionu. Dalším státem s největší populací ilegálních imigrantů byl Texas, který se podle
odhadů INS přehoupl těsně přes milionovou hranici. Následovaly New York (0,5 milionu),
Illinois (0,4 milionu) a Florida (0,3 milionu). Procentuelně vyjádřeno byla na přelomu
tisíciletí skoro jedna třetina ilegálních imigrantů v Kalifornii (32 procent), dále pak v Texasu
(15 procent), New Yorku (7 procent), Illinois (6 procent), na Floridě (5 procent). Těchto pět
států dohromady tvořilo 64 procent veškeré ilegální imigrace ve Spojených státech v roce
20017. Z těchto údajů je patrné, že nejlidnatější a nejbohatší stát Spojených států je pro
ilegální imigranty nejatraktivnější. Je to vcelku logické, jelikož většina ilegálních
přistěhovalců pochází z Mexika či jiných Středo- či Jihoamerických zemí. Kalifornie a Texas
se tedy staly těmi novodobými „gateways“ zejména pro ilegální část americké imigrace.
Nejrapidnější nárůst populace ilegálních imigrantů ovšem zaznamenaly v letech 1990 až 2000
North Carolina (nárůst o 692 procent), následována Georgií (571 procent) a Coloradem
(365 procent).
Graf č. 2 - Stav ilegální imigrace podle země původu, 2002

Zdroj: Urban Institute, 2004

7
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9.1 Současný stav
V této části práce je pozornost věnována jistým fenoménům či trendům, jak se
postupně vytvořily na poli imigrace do Spojených států v devadesátých letech až do
současnosti. Rád bych vystihl jakýsi profil imigranta, dále pak úspěšnost začleňování
imigrantů do americké společnosti nebo jaká jsou jejich obvyklá zaměstnání. Zároveň zde
bude řeč o situací v jejich rodných zemích a důvodech, které je přinutily emigrovat. Celkově
bude tato část

informovat o demografických a socioekonomických charakteristikách

populace imigrantů v USA. Tyto charakteristiky se posléze hodlám porovnat se znaky
rodilých Američanů a zároveň bude nastíněna jistá variabilita uvnitř samotné skupiny
imigrantů, jelikož se nedá považovat za homogenní.

9.1.1 Charakteristika imigrantů
Americké úřady chápou imigranty jako osoby nenarozené na území Spojených států
amerických. Naopak rodilí Američané jsou ti, kteří byli narozeni na území Spojených států,
Portorika, Guamu, Americké Samoi, Amerických Panenských ostrovech či na Severních
Marianách. Rodilým Američanem je samozřejmě i osoba nenarozená na jednom z těchto
území osobě, která má americké občanství.
9.1.1.1 Demografické charakteristiky
V roce 2003 bylo ve Spojených státech kolem 33,5 milionu imigrantů, což
reprezentovalo 11,7 procent americké populace8. Většina z nich byla narozena v Latinské
Americe (53,3 procent), dále pak v Asii (25 procent), Evropě (13,7 procent) a zbývajících 8
procent ve zbytku světa. Populace imigrantů ze Střední Ameriky včetně Mexika tvořila skoro
dvě třetiny z celkové populace imigrantů z Latinské Ameriky a kolem jedné třetiny celkové
imigrantské populace.

8

http://www.census.gov/prod/2004pubs/ - příručka úřadu U.S. Census Bureau
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Graf č. 3 - Rozdělení imigrace podle regionů 2003

Zdroj: US Cencus Bureau, 2003
Co se geografického rozmístění imigrantů v rámci regionů Spojených států týče,
nejvíce jich žije na Západě (37,3 procent), dále pak na Jihu (29,2 procent), Severovýchodě
(22,2 procent) a Středozápadě (11,3 procent). Naproti tomu rodilí Američané žijí nejvíce na
Jihu (36,5 procent), dále pak na Středozápadě (24,1 procent), na Západě (21 procent) a
Středovýchodě (18,5 procent).
Imigranti z Latinské Ameriky a z Asie více žijí na Západě (45 procent) než
v jakémkoliv jiném regionu Spojených států. Imigranti ze Střední Ameriky se koncentrovali
také nejvíce na Západě (52,7 procent), ale také na Jihu (30,8 procent). Oproti tomu imigranti
z Karibiku a z Jižní Ameriky žijí převážně na Severovýchodě (50,9 procent v případě
Karibiku, 44,4 procent v případě Jižní Ameriky) nebo na Jihu (44,3 procent, resp. 38,6
procent). V porovnání s rodilými Američany žije mnohem více imigrantů ve městech či
v metropolitních oblastech (kolem 44procent). U rodilých Američanů byl tento podíl pouze
kolem jedné čtvrtiny.
Z hlediska věkové struktury zde opět panují zajímavé rozdíly. Na přelomu tisíciletí
bylo lehce přes 80 procent imigrantů v produktivním věku mezi 18 až 64 lety. Oproti tomu
pouze 60 procent rodilých Američanů bylo v tomto věku. Když se na údaje podíváme ještě o
něco detailněji, zjistíme, že 45,1 procent imigrantů a pouze 27 procent rodilých Američanů
bylo ve věku mezi 25 až 44 let. Co se věkového rozmezí 45 až 64 let týče, byly podíly obou
skupin poměrně podobné, a sice 24,7 procent u imigrantů a 23,5 u rodilých Američanů. Ve

14

věkové skupině nad 65 let se pohybuje podobná část obou skupin, a sice 11,1 procent u
imigrantů, respektive 12,1 u rodilých Američanů. Zajímavé je zastoupení ve věkové skupině
mladších osmnácti let. Zde se nalézá 27,8 procent rodilých Američanů a pouze 8,9 procent
imigrantů. Tento fakt je ale ovšem vysvětlován tím, že většina dětí imigrantů se již narodila
ve Spojených státech a jsou již tudíž Američané.
Co se týče roku či období, kdy imigranti vstoupili do Spojených států, vypadá
rozdělení asi takto. V roce 2003, odkud pocházejí tato data, vstoupilo do Spojených států 13,6
procent všech imigrantů po roce 2000. Oproti tomu 36,6 procent vstoupilo

v dekádě

devadesátých let, 24 procent v letech osmdesátých, 13,7 procent v letech sedmdesátých a
zbylých 12,2 procent vstoupilo před rokem 1970. Mezi těmi, kteří přijeli před rokem 1970,
získalo 80,9 procent občanství do roku 2003. O něco menší je podíl těch, kteří do roku 2003
získali občanství u imigrantů, kteří přišli v sedmdesátých letech (69,6 procent). Tento podíl je
ještě menší u skupiny příchozích v osmdesátých letech (48,3 procent), respektive
v devadesátých (14,7 procent).
9.1.1.2 Sociální charakteristiky, vzdělání
Poměrně zajímavý je pohled na rozdíly v počtu členů domácností imigrantů opět
v porovnání s rodilými Američany. Přibližně čtvrtina domácností imigrantů obsahuje 5 a více
lidí. Oproti tomu je tento podíl pouze 12,5 procent u rodilých Američanů. Tento ukazatel se
ale ovšem velmi liší i u různých skupin mezi imigranty. Tak například podíl domácností s pěti
a více členy je 39,3 procent u rodin ze Střední Ameriky oproti pouhým 9,8 procent u rodin
z Evropy. Zajímavý je i pohled na rodinný stav v jednotlivých skupinách. Tak například 57,2
procent imigrantů starších patnácti let bylo v roce 2003 vdaných či ženatých. Tento podíl byl
naopak 52,2 procent u rodilých Američanů. I mezi imigranty byly jisté rozdíly. Zde byl podíl
vdaných či ženatých o něco vyšší u imigrantů, kteří již získali občanství (66,3 procent), oproti
těm, kteří na něj stále čekají.
Neméně zajímavý je nástin rozdílů ve vzdělání různých skupin. Zde je důležité si
uvědomit, že ve Spojených státech je povinná školní docházka obsahující i střední školní
stupeň. Nicméně zdaleka ne všichni střední školu absolvují, resp. dokončí („to graduate“). To
se mimochodem velmi zřetelně projevuje právě u dosaženého vzdělání zejména imigrantů. U
nich je totiž o dost větší podíl lidí s nedokončeným středoškolským vzděláním. Ve skupině
nad 25 let věku bylo v roce 2003 67,2 procent imigrantů s dokončeným středoškolským
vzděláním oproti 87,5 procentům u rodilých Američanů. Tento ukazatel se opět poněkud liší i
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v rámci imigrantů. Mezi těmi, kteří získali americké občanství, je 77,3 procent s dokončeným
středoškolským vzděláním oproti 59,5 procent těch, kteří občanství nemají. Alarmující je
nicméně podíl lidí s nejnižším stupněm vzdělání, odpovídající našemu základnímu vzdělání.
Ten tvoří více než pětinu všech imigrantů oproti pouhým čtyřem procentům u rodilých
Američanů. Poněkud uspokojující je pohled na procenta vysokoškolsky vzdělaných. Do této
skupiny se započítávají i bakalářské stupně vzdělání. Zde tedy nepanují skoro žádné rozdíly a
podíly takto vzdělaných lidí se pohybují shodně kolem 27 procent v obou skupinách. Když se
podíváme na údaje o dosaženém stupni vzdělání mezi imigranty, zjistíme, že největší podíl
lidí s dokončeným středoškolským vzděláním mají Asiaté (87,4 procent), poté Evropané
(84,9 procent) a imigranti z ostatních regionů (83,5 procent). Na opačném okraji se naopak
pohybují imigranti z Latinské Ameriky. U nich byl podíl lidí s dokončeným středoškolským
vzděláním pouze 49,1 procent. Ale i mezi skupinou imigrantů z Latinské Ameriky panují
veliké rozdíly. Zde byl podíl lidí s dokončeným středoškolským vzděláním u Jihoameričanů
skoro osmdesátiprocentní, zatímco u Středoameričanů pouhých 37,7 procent. Co se týče
rozdílů v rámci skupiny s dosaženým vysokoškolským vzděláním, největší podíl tvořily opět
Asiaté (50 procent), nejmenší opět Latinoameričané (11,6 procent).
9.1.1.3 Ekonomické uplatnění
Tato část práce se zaměřuje na ekonomické uplatnění imigrantů. Podle statistických
údajů U. S. Census Bureau jich v roce 2003 bylo nejvíce zaměstnáno v oblasti služeb,
konkrétně 23,3 procent z jejich celkové populace ve Spojených státech. Oproti tomu, na
stejných pozicích pracovalo pouze 14,9 procent populace rodilých Američanů. I v tomto
sektoru ovšem panují jisté rozdíly. Tak například rodilí Američané ve větším počtu pracují na
manažerských či kvalifikovaných pozicích (36,2 procent), zatímco imigranti tyto pozice
zastávají pouze ve 26,9 procentech případů. Kolem 120 milionů rodilých Američanů,
tvořících kolem 63 procent z celku, bylo zaměstnáno v oblasti manažerských či
kvalifikovaných pozic spolu s technickými, odbytovými či administrativními pozicemi9.
Zaměstnanost imigrantů v sektorech zemědělství, rybolovu a lesnictví tvořila zdaleka
nejmenší podíl (kolem 1,5 procent). Tento podíl byl ještě menší u populace rodilých
Američanů (0,5 procent). Imigranti zastávali také mnohem častěji pracovní místa týkající se
výroby, dopravy či přepravy materiálu. Zde se podíl jejich zaměstnanosti pohyboval kolem 19
procent, zatímco u rodilých Američanů pouze kolem 12 procent. Poněkud menší rozdíl však
9
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nabízí pohled na zaměstnanost v oblasti stavebnictví, těžby a údržby, kde se podíl
zaměstnanosti imigrantů pohyboval kolem 12 procent a u rodilých Američanů kolem 9
procent. I v těchto odvětvích opět panují jisté rozdíly. Rodilí Američané mnohem častěji
zastávají kancelářské pozice související s odbytem (kolem 27 procent) než imigranti (kolem
18 procent).
Nemalé rozdíly nicméně panují i uvnitř samotné skupiny imigrantů. Zde je poměrně
zajímavé rozdělení zaměstnanosti v různých odvětvích hospodářství mezi muži a ženami.
Většina mužů imigrantů pracovala v roce 2003 na vedoucích či kvalifikovaných pozicích
(kolem jedné čtvrtiny). Dále pak bylo 22 procent mužů zaměstnáno v oblasti výroby, dopravy
a přepravy materiálu. Co se ženské populace imigrantů týče, zde bylo rozdělení zaměstnanosti
poněkud odlišné. Nejvíce žen pracovalo v roce 2003 v oblasti služeb (30 procent), dále pak
v manažerských či kvalifikovaných pozicích (kolem 29 procent) a kancelářských a
odbytových pozicích (kolem 25 procent).
Neméně zajímavé je rozdělení zaměstnanosti imigrantů v jednotlivých sektorech
hospodářství z hlediska regionu původu. Největší procento populace zaměstnané na
manažerských či kvalifikovaných pozicích mají Asiaté (47 procent), naopak nejnižší podíl
v těchto pozicích měli lidé pocházející z Latinské Ameriky (12,7 procent). Opět značné
rozdíly panují i v samotné skupině imigrantů z Latinské Ameriky, kde zdaleka nejmenší podíl
pracovníků v oblasti manažerských a kvalifikovaných pozic měli lidé ze Střední Ameriky
(7,9 procent). Mezi imigranty ze Střední Ameriky byl naopak největší podíl pracovníků
zaměstnaných v oblasti námezdných služeb či v oborech souvisejících s výrobou, dopravou či
přepravou materiálů.
Co se týče příjmů imigrantů, i zde jsou k vidění evidentní rozdíly jak v porovnání
s rodilými Američany, tak i mezi jednotlivými skupinami imigrantů. Když porovnáváme data
pouze za dvě skupiny, a sice imigranti a rodilí Američané, nejsou rozdíly ještě moc propastné.
U imigrantů je rozdělení následující. Příjem do 20 000 USD ročně mělo v roce 2003 24,6
procent domácností, příjem mezi 20 000 až 49 999 USD mělo 36,8 procent a příjem nad
50 000 USD ročně mělo 38,6 procent domácností10. Oproti tomu zde bylo 22,3 procent
rodilých Američanů v nejnižší příjmové kategorii, 33,7 procent ve střední a 44 procent
domácností s příjmem nad 50 000 USD ročně. Při rozdělení skupiny imigrantů na podskupiny

10

U.S. Census Bureau, Current Population Survey, 2003 Annual Social and Economic Supplement
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podle regionu původu opět zjistíme, že nejhorší sociální situace je u imigrantů pocházejících
z Latinské Ameriky. Ale i v této skupině panují nicméně veliké rozdíly. Největší procento
domácností s příjmem pod 20 000 dolarů ročně mají domácnosti z Karibiku, kterých je téměř
třetina (33,1 procent), naopak nejnižší jihoamerické domácnosti (22,8 procent). Domácnosti
pocházející z Jižní Ameriky mají také největší podíl ve skupině s příjmem nad 50 000 USD
ročně, konkrétně 39,7 procent. Domácnosti pocházející z Evropy se v oblasti příjmů pohybují
kolem pomyslného středu. Zde byl podíl domácností s nejnižším příjmem 24,6 procent, se
středním 32,7 procent a s příjmem nad 50 000 dolarů ročně 42,7 procent. Zdaleka nejlépe co
se sociální situace týče na tom byly v roce 2003 asijské domácnosti. Ty měly pouhých 18,5
procent domácností v nejnižší příjmové skupině, 27,7 procent ve druhé a necelých 54 procent
domácností s příjmem nad 50 000 USD ročně. To znamená, že skupina domácností imigrantů
pocházejících z Asie měla lepší sociální situaci než rodilí Američané.
9.1.1.4 Příjmy
Dalším vysvětlujícím ukazatelem v oblasti socioekonomické je roční mzda či plat
jednotlivců zaměstnaných na plný úvazek. Tento příjem byl opět o poznání vyšší u rodilých
Američanů než u imigrantů. Nejpropastnější je rozdíl v nejnižší příjmové skupině pod 20 000
USD ročně. Zde byl v roce 2003 podíl u imigrantů skoro dvojnásobný a obsahoval skoro
třetinu všech imigrantů (30,5 procent). Poměrně srovnatelné obsazení má skupina
s individuálním ročním příjmem mezi 20 000 až 49 999 USD ročně (53,2 procent u rodilých
Američanů, 47,7 procent u imigrantů). Poněkud větší rozdíl je u nejvyšší příjmové skupiny
(30,2 procent, resp. 21,8 procent). Když se podíváme na variabilitu uvnitř samotné skupiny
imigrantů, zjistíme, že nejpalčivější situace je opět u lidí pocházejících z Latinské Ameriky.
V rámci této skupiny bylo 41 procent v první, 48,3 procent v druhé a pouhých 10,8 procent ve
třetí, nejbohatší příjmové skupině. Rozdíly jsou opět k vidění i v rámci samotné této skupiny.
Naprosto nejhorší situace je v případě individuálních příjmů imigrantů ze Střední Ameriky.
Zde bylo alarmujících 45,3 procent jednotlivců v první příjmové skupině do 20 000 USD
ročně, 47 procent ve druhé a pouhých 7,7 procent ve třetí. Důsledky jsou o to horší, když si
uvědomíme, že imigranti ze Střední Ameriky tvoří největší díl všech imigrantů ve Spojených
státech. Naopak poměrně nejlépe na tom jsou lidé z Jižní Ameriky, kteří měli rozdělení 30,5
procent v první, 53,3 procent ve druhé a 16,2 procent ve třetí příjmové skupině. Opět velmi
dobrých výsledků dosahují imigranti z Asie a z Evropy. Jejich podíl v nejnižší příjmové
skupině (17,2, resp. 16,5 procent) je takřka stejný jako u rodilých Američanů, naopak podíl
v rámci nejvyšší příjmové skupiny je vyšší (37,3, resp. 35,1 procent).
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9.1.1.5 Chudoba, nezaměstnanost
Dalším neméně důležitým znakem je chudoba. Ta je samozřejmě v jisté míře přítomna
i v nejrozvinutějších státech světa, USA nevyjímaje. V této části práce se zaměřuji na podíl
imigrantů žijících pod hranicí chudoby ve Spojených státech opět v porovnání s rodilými
Američany ale i mezi sebou navzájem. Status chudoby je ve Spojených státech založen na
různých hranicích příjmů závislých na velikosti a složení rodiny11.
16,6 procent ze všech imigrantů v USA žilo v roce 2003 pod hranicí chudoby. Tento
podíl není v porovnání s rodilými Američany o tolik větší, jelikož u nich tvořil podíl lidí
žijících pod hranicí chudoby 11,5 procenta. Z pohledu základních regionů původu žije opět
v chudobě nejvíce imigrantů z Latinské Ameriky. U nich tvoří podíl 21,6 procent. Nejméně
lidí žijících pod hranicí chudoby má opět Evropa (8,7 procent) a Asie (11,1 procent).
Zajímavý je opět pohled na rozdělení v rámci samotné skupiny imigrantů pocházejících
z Latinské Ameriky. Zde je opět vidět výrazný rozdíl zejména u imigrantů ze Střední
Ameriky, kterých v roce 2003 žilo 23,6 procent pod hranicí chudoby. Naopak, u imigrantů
z Jižní Ameriky byl tento podíl pouze 14,5 procent a u lidí z Karibské oblasti 18,9 procent.
Co se nezaměstnanosti týče, není ve Spojených státech takovým problémem. Zde také
nepanují nějaké velké rozdíly. V roce 2003 bylo bez práce 6,2 procent rodilých Američanů
v produktivním věku. U imigrantů bylo nezaměstnaných 7,5 procent. Zde se naopak menší
rozdíly vyskytují v oblasti zaměstnanosti podle pohlaví. Co se mužů týče, nepanují zde skoro
žádné rozdíly mezi imigranty a rodilými Američany. Zde se podíl nezaměstnaných pohyboval
okolo 7,2 procent, respektive 6,9 procent. Naopak, poněkud větší rozdíl nabízí pohled na
nezaměstnanost rodilých Američanek a imigrantek. Ta byla 5,5 procent, respektive 7,9
procent.

11

Bernadette D. Proctor, Joseph Dalaker, Poverty in the United States, 2003, U.S. Census Bureau, Current

Population reports
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10 Hlavní imigrační toky

V této části práce bych se hodlám zaměřit na dva největší fenomény v oblasti imigrace
do Spojených států amerických. Jedná se o imigranty ze dvou regionů, a sice z Asie a ze
Střední Ameriky, kteří jsou nejfrekventovanější a zároveň mají pravděpodobně největší vliv
na přetváření americké společnosti. Důraz je kladen na jejich rozmístění v rámci Spojených
států, na jejich motivy vstupu, na jejich socioekonomickou situaci, na míru jejich asimilace či
na situaci v jejich rodných zemích.

10.1 Středoamerická imigrace
Středoamerická imigrace v posledních dekádách je bezesporu nejvýznamnější a
nejpočetnější skupinou na poli imigrace do Spojených států. Podle regionálních rozdělení
U.S. Bureau of Census je součástí většího regionu Latinské Ameriky. Nicméně v mnoha
ohledech se od zbylých členů tohoto uskupení liší. Jedním z největších rozdílů je
pravděpodobně geografická poloha. Absolutně nejaktivnější člen tohoto regionu, Mexiko, má
se Spojenými státy více než 3000 km dlouhou pozemní hranici. Další dva regiony v rámci
Latinské Ameriky, Karibik a Jižní Amerika, jsou přece jenom více vzdáleny. Kromě Mexika
se tedy v rámci středoamerické imigrace do USA setkáváme s lidmi z Belize, Kostariky, El
Salvadoru, Hondurasu, Nikaragui a Panamy. Podle údajů z roku 2003 zjistíme, že imigrantů
ze Střední Ameriky je ve Spojených státech více než 12 milionů, což tvoří více než 35 procent
všech imigrantů. Naprostou většinu však z této skupiny tvoří imigranti z Mexika, kterých se
v USA odhaduje kolem deseti milionů. Určitým sjednocujícím znakem této skupiny imigrantů
je jejich velmi obvyklá nevzdělanost a nekvalifikovanost. To má samozřejmě dopad na
americkou ekonomiku. Neméně důležitým sjednocujícím znakem je jejich společný jazyk, a
sice Španělština. K tomu nesmíme zapomenout na naprosto většinové římskokatolické
vyznání a s tím související určitý konservatismus, spjatost s rodinou, tradicemi a v neposlední
řadě neochotu učit se anglicky. S tím nepochybně souvisí i specifické reprodukční chování ve
formě několikrát většího přirozeného přírůstku než u rodilých Američanů. V neposlední řadě
je sjednocujícím znakem neutěšená ekonomická a zejména sociální situace v těchto zemích,
která je ve srovnání s realitou ve Spojených státech několikrát horší.
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10.1.1

Rozmístění, koncentrace

Středoamerickou imigraci lze rozdělit na dvě základní podskupiny, a sice na imigranty
z Mexika a na imigranty z ostatních středoamerických zemí. Imigranti z Mexika tvoří
naprostou většinu v rámci této skupiny (kolem 80 procent). V rámci zbylých dvaceti procent
určených pro zbytek Střední Ameriky má největší zastoupení El Salvador (40 procent zbytku),
Guatemala (23,7 procent), Honduras (14 procent) a Nikaragua (10,9 procent). Rozmístění
imigrantů ze Střední Ameriky je poměrně velmi koncentrované. Souvisí to přirozeně opět
s geografickou polohou a s faktem, že většina z nich vstoupila do Spojených států po souši
přes mexicko-americkou hranici. Kolem 70 procent těchto imigrantů žije ve třech státech, a
sice v Kalifornii, Texasu a Illinois. Více než polovina z nich žije v Kalifornii. V Kalifornii
také žije nejvíce imigrantů z Mexika, kterých je zde přes čtyři miliony. Mexičané také tvoří
kolem tří procent obyvatelstva Spojených států, nicméně v Kalifornii tvoří 12 procent
obyvatel. Nicméně i zde se v posledních letech projevuje určitý trend osídlování
„netradičních“ států jako například Georgia, Tennesse či Alabama. Tyto státy také
zaznamenaly v poslední dekádě dvacátého století největší nárůst středoamerické, opět ale
zejména mexické imigrace12.

10.1.2

Socioekonomické charakteristiky

V rámci socioekonomických charakteristik imigrantů ze Střední Ameriky vyvstávají
pravděpodobně nejpalčivější problémy na poli imigrace do Spojených států. V naprosté
většině se totiž jedná o lidi, kteří nabízejí na pracovním trhu USA nekvalifikovanou pracovní
sílu. S tím souvisí i průměrný dosažený stupeň vzdělání. Skoro dvě třetiny imigrantů
z Mexika nemají dokončené středoškolské vzdělání, což by v našich (českých) podmínkách
znamenalo pouze základní vzdělání. Zde je opět velmi na místě porovnání s rodilými
Američany, u nichž je tento podíl pouze desetiprocentní13. Jako jeden ze základních
ekonomických výsledků či efektů středoamerické (zejména mexické) imigrace na ekonomiku
Spojených států se tedy dá považovat nadměrný růst nabídky nekvalifikované pracovní síly.

12

13

http://www.migrationinformation.org/USfocus/display.cfm?ID=163
http://www.cis.org/articles/2001/mexico/ - stránky centra pro imigrační studia (Center for Immigration

Studies)
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kvalifikovaných či manažerských pozicích, není zde příliš velký tlak z jejich strany na tomto
segmentu trhu práce. Jelikož imigranti ze Střední Ameriky jsou ochotni pracovat za nižší
mzdy, dochází zde k jisté diskriminaci nekvalifikovaných pracovníků z řad rodilých
Američanů. Jak počet imigrantů z tohoto regionu v devadesátých letech rostl a zásoboval
americký trh práce levnou nekvalifikovanou pracovní sílou, snížily se mzdy v tomto segmentu
o 5 procent. To má samozřejmě důsledek ve formě narůstajícího počtu nekvalifikovaných
rodilých Američanů, kteří se posunují do pásma chudoby. Problém opět je, že ve Spojených
státech, stejně jako v ostatních ekonomicky vyspělých zemích světa, je jistý trend snižování
počtu pracovních míst pro nekvalifikované pracovníky. Celkový efekt ekonomické činnosti
středoamerických imigrantů na ceny ve Spojených státech je nicméně nepatrný, jelikož
nekvalifikovaná práce má velmi malý podíl na vyprodukovaném výstupu ekonomiky.
Jelikož moderní americká společnost velmi oceňuje kvalifikované pracovníky
v progresivních oborech a naopak nenabízí mnoho možností pro nekvalifikované, je zcela
evidentní omezená ekonomická mobilita středoamerických imigrantů. Jejich průměrný příjem
je stále dvakrát nižší než příjem rodilých Američanů. Ačkoliv je prokázáno, že čím déle ve
Spojených státech jsou, tím vyšší mají příjem, ani ti, kteří žijí v USA již dlouho, nedosahují
onoho průměru rodilých Američanů. Více než polovina mexických imigrantů, kteří jsou ve
Spojených státech více než dvacet let a jejich v USA narozených dětí žije pod nebo na hranici
chudoby.
Dalším palčivým problémem socioekonomického charakteru u imigrantů ze Střední
Ameriky je zdravotní pojištění. Kolem poloviny z nich nemá uzavřené zdravotní pojištění,
zatímco u rodilých Američanů je tento podíl pouze 13,5 procent. Tento trend je bohužel
k vidění i u imigrantů, kteří žijí ve Spojených státech déle než dvacet let. I u nich je podíl
nepojištěných stále kolem třiceti procent.
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Graf č. 4 - Socioekonomické porovnání Mexičanů a rodilých Američanů

Zdroj: www.cis.org, 2006
Imigranti ze Střední Ameriky mají také velmi negativní dopad na vyrovnanost státních
rozpočtů. Pramení to ze skutečnosti, že většina z nich má podprůměrné příjmy, tudíž odvádí i
podprůměrné daně. K tomu jsou ještě jedněmi z nejčastějších uživatelů státních sociálních
programů, což opět snižuje jejich pomyslnou bilanci. Podle odhadů Nacional Academy of
Sciences je například pro průměrného Mexičana žijícího v USA pomyslná celoživotní
„fiskální bilance“ (zaplacené daně minus užité státní služby – benefity) minus 55 200 USD.

10.1.3

Motivy vstupu, situace v rodných zemích

V podstatě se dá konstatovat, že naprostá většina případů emigrace ze Střední
Ameriky do Spojených států má ekonomický charakter. Nicméně i zde se vyskytuje několik
výjimek. Jedná se o poměrně zajímavou periodu související ještě s koncem studené války na
konci osmdesátých let. Tou dobou byl ve Washingtonu rozhodný antikomunista a republikán
Ronald Reagan. Reagonova vláda byla velmi aktivní v boji proti globálnímu komunismu
zejména na západní polokouli. Tou dobou se také v Nikaragui uchytil komunistický režim. To
ovšem mělo nemalý vliv na imigrační politiku Spojených států. Mezi lety 1984 až 1990
udělily azyl 25 procentům z 48 000 žadatelů z Nikaragui, zatímco z 45 000 žadatelů ze
Salvadoru bylo vyhověno pouze 2,6 procentům a z 9 500 žadatelů z Guatemaly pouze 1,8
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procentům14. Tato politika má své opodstatnění, jelikož Spojené státy pomáhaly utíkajícím
obyvatelům Nikaragui před komunistickou hrozbou, zatímco v případě El Salvadoru a
Guatemaly podporovaly tamější režimy v boji proti komunismu.
Graf č. 5 - Počet udělených azylů dle země původu

Zdroj: www.migrationinformation.org, 2006

14

Muus, Philip J., van Dam, Elsbeth W., Comparative Research on International Migration and Migration

Policy, European Commission, 1996
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Dalšími faktory ovlivňujícími emigraci zejména z El Salvadoru, Guatemaly a
Nikaragui jsou a hlavně byly události politického a přírodního charakteru. Na přelomu
osmdesátých a devadesátých let to byly zejména konflikty s charakterem občanských válek
v těchto zemích, které nutily mnoho lidí opustit své domovy. Občanské války samozřejmě
přinesly i ekonomickou nouzi a politickou perzekuci. Nemalý vliv na emigraci z těchto zemí
měly i přírodní katastrofy jako hurikán Mitch v roce 1998, dvě zemětřesení v El Salvadoru
v roce 2001 či hurikán Stan v roce 2005.
Mimo tyto ojedinělé případy je naprostá většina případů emigrace ze zemí Střední
Ameriky vyvolána ekonomickými motivy. Když se podíváme na základní makroekonomické
ukazatele, zjistíme, že ekonomická situace zemí Střední Ameriky není nejlepší. V porovnání
s ostatními zeměmi je na tom stále nejlépe Mexiko, které je také největším „dodavatelem“
emigrantů do Spojených států. Životní úroveň v Mexiku měřená Hrubým domácím
produktem na obyvatele podle parity kupní síly je stále kolem deseti tisíc USD (konkrétně
10 059 USD/obyv.15). To je stále druhý nejhorší výsledek po Turecku v rámci zemí OECD.
Růst HDP má v posledních letech kolísavou tendenci, když vzrostl o 6,5 procenta v roce
2000, klesl o 0,03 procenta v roce 2001, vzrostl o 0,7 procent v roce 2002 a o 1,43 a 4,36
v letech 2003, respektive 2004.
Ekonomickou nestabilitu ještě podtrhuje informace o inflaci. Ta měla dlouhodobý
průměr v letech 1991 až 2004 necelých čtrnáct procent, což je opět jeden z nejhorších
výsledků v rámci zemí OECD.
Jedním pravděpodobně z nejzávažnějších ekonomických faktorů ovlivňujících
mexickou emigraci je zaměstnanost. Ta se v Mexiku za posledních pět let pohybuje pouze
okolo šedesáti procent s tím, že mnohem větší zaměstnanost vykazují muži. Zaměstnanost
mužů byla v roce 2004 82,5 procent, zatímco u žen pouze 41,3 procent. Neméně zajímavý je
pohled na zaměstnanost podle věku. Zde je nejmenší zaměstnanost ve věkové skupině mezi
15 až 24 lety, a sice 45 procent v roce 2004. Je zřejmé, že situace na trhu práce a zejména
situace mladých lidí je neúnosná a že v mnoha případech je i ilegální emigrace jednou z mála
možností.

15

http://stats.oecd.org/ - stránky OECD
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Ekonomická situace bohužel není o nic lepší v ostatních zemích regionu. V porovnání
s Mexikem jsou na tom naopak většinou ještě hůře, nicméně nejsou tak rozlehlé ani nemají
takové populace. Populace v Hondurasu je něco málo přes sedm milionů. Jeho životní
úroveň měřená Hrubým domácím produktem na hlavu je pouhých 2 900 USD16. Poměrně
alarmujícím ukazatelem je i výše takzvaného Gini koeficientu, který znázorňuje odchylku od
absolutní rovnosti důchodů v ekonomice17. Ten má tedy v případě Hondurasu hodnotu 55 a
patří k nejvyšším na světě. To ovšem ještě zvýrazňuje chudobu většiny obyvatel. Velmi
špatnou ekonomickou situaci ještě podtrhuje nezaměstnanost ve výši 28 procent.
V Guatemale žije přes dvanáct milionů lidí a HDP na obyvatele je 4 700 USD, což je
o poznání vyšší než v Hondurasu, nicméně stále poloviční v porovnání například s Brazílií. Je
zde nicméně poměrně malá nezaměstnanost (7,5 procent). Tři čtvrtiny populace žijí pod
hranicí chudoby. Populace El Salvadoru je kolem šesti milionů. Nezaměstnanost je zde podle
oficiálních údajů kolem šesti procent a HDP na hlavu je 4 700 USD, což jsou v rámci regionu
poměrně uspokojivá čísla. Populace Nikaragui je kolem 5,5 milionu. HDP na obyvatele je
necelé tři tisíce USD a nezaměstnanost sedm procent. Panama má kolem tří milionů lidí a
HDP na hlavu 7 200 USD. Nezaměstnanost je zde kolem osmi procent. Kostarika má něco
málo přes čtyři miliony obyvatel. Je to zdaleka ekonomicky nejvyspělejší země regionu
s HDP na obyvatele 11 100 USD a nezaměstnaností 6,6 procent.
Pro všechny země regionu jižně od Mexika je tedy mnoho charakteristik společných.
Jsou to vesměs země rozvojové, jejichž HDP na obyvatele s výjimkou Kostariky a Panamy
nepřesahuje hranici 5 000 USD. Ve všech zemích v této oblasti, opět kromě Kostariky a
Panamy, žije navíc více než polovina obyvatel pod hranicí chudoby. Dalším společným
znakem pro všechny země regionu jsou vysoké hodnoty Giniho koeficientu pohybující se nad
hodnotou 50. To svědčí o sociálně polarizované společnosti a je to pravděpodobně důsledek
mnohaleté zkušenosti s pravicovými diktaturami v těchto zemích.

16

http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/ho.html - stránky CIA World Factbook

17

Hamerníková Bojka, Kubátová Květa, Veřejné finance, Praha 2000
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10.2 Asijská imigrace
Asijská imigrace tvoří druhou nejpočetnější skupinu ve Spojených státech. Na rozdíl
od skupiny imigrantů z Latinské, popřípadě Střední Ameriky, je velmi nehomogenní a
v mnoha úhlech pohledu až polarizovaná. Jedná se totiž o lidi z největšího a zároveň
nejlidnatějšího kontinentu světa, tudíž je v mnoha ohledech velmi složité najít nějaké společné
charakteristiky a dostupné údaje mohou být poněkud zkreslující. Zároveň je Asie domovem
několika kultur či náboženství, jazyků či ideologií. I co se ekonomické vyspělosti zemí v Asii
týče, je přinejmenším rozmanité.
Základní rozdělení regionů je definováno U.S. Census Bureau. Ten bere celou Asii
jako jeden region s tím, že ho dále rozděluje na další subregiony, a sice Východní Asii, Jižní
střední Asii, Jihovýchodní Asii a Západní Asii. V regionu Východní Asie se setkáváme
s lidmi z Číny, Hong Kongu, Japonska, Jižní Koreje, KLDR, Macaa, Mongolska a
Tchajwanu. Do oblasti Jižní střední Asie patří Afghánistán, Bangladéš, Bhútán, Indie, Irán,
Kazachstán, Kyrgyzstán, Maledivy, Nepál, Pákistán, Srí Lanka, Tádžikistán, Turkmenistán a
Uzbekistán. U imigrace z Jihovýchodní Asie se setkáváme s lidmi z Bruneje, Barmy,
Kambodži, Indonésie, Laosu, Malajsie, Filipín, Singapuru, Thajska a Vietnamu. Do regionu
Západní Asie zahrnuje U.S. Census Bureau Arménii, Ázerbajdžán, Gruzii, Bahrajn, Kypr,
Irák, Izrael, Jordánsko, Kuvajt, Libanon, Omán, Katar, Saúdskou Arábii, Sýrii, Turecko,
Spojené arabské emiráty a Jemen.
Jak je z výčtu zemí patrné, je poměrně složité hledat nějaké společné charakteristiky
kulturního či socioekonomického charakteru například u Izraelců a Číňanů. Jak bude ale
v následujících řádcích naznačeno, není zrovna například Izrael nějakou velkou zásobárnou
imigrantů ve Spojených státech a statisticky je v podstatě zanedbatelný. Naopak, země
s největším zastoupením svých emigrantů v USA mají většinou společné znaky v určitém
rozvojovém stadiu svých ekonomik (mimo Izraele, Jižní Koreje, Tchajwanu, Singapuru a
Japonska) a kulturně se dají rozdělit do dvou základních skupin, a sice na země islámské a
země hinduisticko - buddhisticko – konfuciánského regionu. Toto rozdělení je poněkud
zjednodušující, nicméně pro účely nalezení nějakých společných charakteristik na poli
emigrace do Spojených států postačující.
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10.2.1

Rozmístění, koncentrace, dynamika

Jak již bylo zmíněno v kapitole o historii imigrace do Spojených států, byli emigranti
z Asie po dlouhá léta diskriminováni americkými imigračními zákony. Svým způsobem
revolučním se stal rok 1965, kdy byl přijat zákon US Immigration and Nationality Act, který
rušil předchozí limitační omezení. Následující dekády byly ve znamení mocného rozkvětu
asijské populace ve Spojených státech, ale i v jiných vyspělých ekonomikách jako například
v Kanadě či Austrálii. Důkazem je pouhých pět procent asijských imigrantů v USA v roce
1960 oproti více než jedné čtvrtině na konci milénia. Dnes tedy tvoří druhou nejpočetnější
skupinu imigrantů po přistěhovalcích z Latinské Ameriky.
Co se týče rozmístění asijských imigrantů ve Spojených státech, je poněkud
rozmanitější než rozmístění Latino- či Středoameričanů. Nicméně se soustřeďuje zejména
v aglomeracích na západním pobřeží, zejména v Los Angeles, San Francisku a Seattlu. V San
Franciscu se mimochodem nalézá největší čínské město mimo území Asie18. Západní pobřeží
je také nejčastěji svědkem ilegálních vstupů lidí z Asie na americkou půdu. Dalšími místy
s největší koncentrací Asiatů jsou aglomerace na Severovýchodním pobřeží s centry v New
Yorku, Bostonu, Baltimoru a Washingtonu.
Asijská populace ve Spojených státech je také společně s latinskoamerickou jednou
z nejvíce dynamicky se rozrůstajících. Jen mezi lety 1990 a 2000 jejich populace vzrostla ze
4 979 038 na 8,2 milionu, což znamenalo růst o 65,2 procent19. Mezi lety 1960 až 2000
zaznamenaly největší růst populace imigranti z Jihovýchodní a Východní Asie. Po politických
změnách kolem roku 1990 a následném rozpadu Sovětského svazu zaznamenal poněkud větší
růst populace i region Střední Asie, jelikož nově vzniklé země byly dříve (jako celý SSSR)
považovány za evropské.

18

http://www.sanfranciscochinatown.com/

19

http://www.migrationinformation.org/USfocus/
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Graf č. 6 - Vývoj imigrace z Asie od r. 1960 dle regionu

Zdroj: www.migrationinformation.org, 2006
Když se podíváme na procentuelní zastoupení jednotlivých podskupin asijských
imigrantů ve Spojených státech, zjistíme, že největší zastoupení mají lidé z Jihovýchodní
Asie, jejichž podíl tvořil v roce 2000 podle U.S. Census Bureau 37 % ze všech Asiatů.
V absolutním vyjádření to bylo 3 044 288 lidí. Hlavními „dodavatelskými“ zeměmi zde byly
Filipíny (1 369 070 lidí) a Vietnam (988 174). Druhým regionem byla oblast východní Asie,
ze které bylo v USA v roce 2000 2 739 510 lidí, což tvořilo 33,3 procent všech Asiatů. Zde
měli největší zastoupení Číňané, kterých bylo 1 192 437, dále pak Korejci (864 125), Japonci
(347 539) a Tchajwanci (326 215). Třetím v pořadí byl region Střední Asie, ze kterého bylo
1 745 201 lidí, což tvořilo 21,2 procentní část. Zde bylo zdaleka nejvíce imigrantů z Indie
(1 022 552), dále pak z Iránu (283 226) a Pákistánu (223 447). Poněkud zanedbatelný podíl
měl region Západní Asie, odkud bylo pouze něco málo přes 600 tisíc lidí, což bylo pouze osm
procent.
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Graf č. 7 - Podíl jednotlivých asijských regionů

Zdroj: www.migrationinformation.org, 2006
Z tohoto výčtu je zřejmé, že největšími „dodavateli“ imigrantů z celé Asie jsou
Filipíny, Čína, Indie, Vietnam a Jižní Korea, které dohromady tvoří kolem 65 procent všech
asijských imigrantů ve Spojených státech. Tato skupina má již podle mého názoru mnoho
společných charakteristik ať už kulturního či socioekonomického rázu.

10.2.2

Socioekonomické charakteristiky

Nyní bych se rád poněkud blíže zaměřil na ekonomickou aktivitu imigrantů z Asie a
na jejich sociální postavení ve Spojených státech. Jak již bylo řečeno, je celý asijský region
z mnoha pohledů velmi rozmanitý. Nicméně bereme-li Asii jako rodnou oblast skupiny
imigrantů v USA, zjistíme, že zvláště na poli socioekonomických charakteristik vykazuje
uspokojivě representativní data.
Asijští imigranti v mnoha ohledech vykazují uspokojivější výsledky než všechny
ostatní skupiny v rámci americké imigrace. Jedním z důkazů můžou být údaje o udělování
amerického občanství. Ze všech asijských imigrantů ho v roce 2002 mělo něco málo přes
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polovinu (4 179 035)20. V porovnání s celou skupinou imigrantů jsou na tom o dost lépe,
jelikož zde byl podíl lidí s americkým občanstvím 40 procent (12,5 milionu). Mezi asijskými
imigranty mělo občanství nejvíce Libanonců (67,7 procent), Macauců (64,1 procent) a
Filipínců (61,7 procent).
Nejméně občanství měli naopak lidé z Mongolska (10,7 procent), Nepálu (13,6
procent) a Spojených arabských emirátů (17,9 procent).
Jedním z ukazatelů, ve kterých se odráží i nábožensko-kulturní vliv, je struktura
populace podle pohlaví. Zde jasně převažují muži nad ženami ve skupinách pocházejících
z muslimských zemí. První je v tomto ohledu skupina imigrantů z Kataru (68,9 procent
mužů), dále pak z Jemenu (68,5 procent) a ze Spojených arabských emirátů (66,8 procent).
Naopak nejvyšší počet žen ve struktuře populace vykazují imigranti ze zemí jako Japonsko
(63,9 procent), Filipíny (58 procent), Thajsko (58 procent) a Jižní Korea (57,7 procent).
Co se týče jisté míry asimilace do americké společnosti, jedním z vysvětlujících
ukazatelů může být schopnost ovládat anglický jazyk. Zde jsou dostupná data poměrně
zajímavá. Tak například v roce 2002 pouze každý desátý imigrant z Asie používal angličtinu
jako jazyk ve své domácnosti při komunikaci s rodinou. Tento poměr (90,7 procent) byl o
dost vyšší než u skupiny všech imigrantů (83 procent). Na druhou stranu ze všech asijských
imigrantů starších pěti let mluvících doma jiným jazykem než anglicky mluví skoro polovina
(46,6 procent) anglicky „velmi dobře“ (angl. „very well“). Tento ukazatel je naopak o poznání
nižší u celkové imigrantské populace (38,5 procent). Podíl imigrantů, kteří umí anglicky
„velmi dobře“ byl nejvyšší u Bahrainců (79,7 procent), dále pak Kuvajťanů (74,1 procent),
Singapůrců (72,9 procent) a Srílančanů (72,3 procent). Naopak nejhůře na tom byli lidé
z Kyrgyzstánu, kde jich anglicky mluvilo „velmi dobře“ pouze 23,9 procent, Vietnamu (26,7
procent), Mongolska (29,4 procent) a Kambodži (29,5 procent).
Další neméně důležitou charakteristikou je vzdělání. Jak již bylo naznačeno
v předchozím textu, je na tom v tomto ohledu asijská skupina americké imigrace nejlépe.
Podle údajů z roku 2002 měli čtyři z pěti asijských imigrantů starších 25 let dokončené
středoškolské vzdělání. Celková populace imigrantů měla tento podíl pouze mírně nad šedesát
procent. Nejvyšších podílů v tomto ohledu dosahují imigranti z Mongolska, Kuvajtu, Kataru a
Spojených arabských emirátů (kolem 94 procent). Naopak nejmenší podíl lidí s dokončeným

20

http://www.migrationinformation.org/USfocus/
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středoškolským vzděláním měly Laos, Kambodža a Jemen (48-50 procent). Ještě lepších
výsledků dosahuje asijská imigrační skupina v oblasti vysokoškolského vzdělání. Zde bylo na
přelomu tisíciletí 43,1 procent asiatů starších 25 let s bakalářským či vyšším vzděláním. Pro
srovnání v rámci celkové imigrantské populace byl tento podíl pouze 24 procent. V tomto
ohledu na tom byli nejlépe lidé z Indie (69,1 procent), Tchaiwanu (66,6 procent) a Kataru
(64,6 procent). Naopak nejhůře na tom byli opět lidé z Laosu (8,3 procent), Kambodži (10,3
procent) a Jemenu (12,6 procent).
Co se zaměstnanosti týče, byla na počátku nového tisíciletí u asijských imigrantů
skoro stejná jako u skupiny všech imigrantů (62,7, respektive 60,5 procent). Nicméně i zde
jsou poměrně zajímavé vnitroskupinové rozdíly. Tak například zde hraje jistou roli kulturněnáboženský vliv. Kvůli specifickému společenskému postavení žen v muslimských
společnostech je zřejmé, že nejmenší zaměstnanost je u lidí ze Spojených arabských emirátů
(33,3 procent), dále pak ze Saudské Arábie (40,2 procent) a Ománu (40,7 procent). Naopak
největší zaměstnanost vykazují lidé ze zemí buddhisticko-hinduistického okruhu jako
například Srí Lanka (72,4 procent), Malajsie (69,3 procent) a Indie (69,2 procent).
Celkový pohled na nezaměstnanost asijských imigrantů nicméně opět ukazuje lepší
výsledky této skupiny. Podle údajů z roku 2000, 4,7 procent asijských imigrantů starších 16
let nahlásilo úřadům, že jsou nezaměstnaní. Tento podíl byl opět poněkud vyšší v rámci
skupiny všech imigrantů (6,8 procent).
Nyní bych se rád zaměřil na ekonomické uplatnění asijských imigrantů v různých
sektorech americké ekonomiky. Zde je podle mého názoru vidět zásadní rozdíl v komparaci
této skupiny vzhledem k ostatním imigrantům a zejména vzhledem k lidem ze Střední
Ameriky (hlavně Mexičanům). Asijští imigranti totiž mnohem častěji pracují na
manažerských či kvalifikovaných pozicích. Podle posledních údajů z roku 2000 jich na těchto
pozicích pracovalo 1 987 390, což bylo 43,7 procent z celku. Oproti tomu skupina všech
imigrantů měla tento podíl o poznání nižší, a sice 28,5 procent. Celkově navíc byli asijští
imigranti méně zaměstnáni než skupina všech imigrantů v pozicích jako námezdní služby,
výroba, doprava, přeprava materiálů či údržba.
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Graf č. 8 - Profesní uplatnění Asiatů v porovnání se všemi imigranty
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Zdroj: US Census Bureau, 2003
Co se týče průměrných příjmů, jsou na tom Asiaté opět o poznání lépe než celkový
průměr, ale zejména než Středoameričané. V roce 2000 byl průměrný roční plat v zaměstnání
na plný úvazek u mužů Asiatů 40 481 USD, což bylo o 34,9 procent vyšší než u skupiny
všech imigrantů. Mezi Asiaty s nejvyššími příjmy patřili Taiwanci (průměr 60 367 USD
ročně), dále pak Indové (56 645 USD) a Japonci (53 865 USD). Na druhém konci byli muži
z Ománu (22 312 USD), Mongolska (26 016 USD) a Jemenu (26 178 USD). Poněkud
rozdílnější údaje nabízí pohled na průměrné příjmy asijských žen. I ty dosahují vyšších příjmů
než skupina všech amerických imigrantek, nicméně „pouze“ o 21,1 procent. Zde nejvyšších
příjmů dosáhly imigrantky z Kataru (50 417 USD), dále pak ženy z Ománu (45 139 USD),
z Macaa (40 399 USD) a Taiwanu (40 276 USD). Nejhůře na tom naopak byly ženy
z Kyrgyzstánu (19 286 USD), Mongolska (19 338 USD) a Laosu (21 782 USD).
Dalším ukazatelem, který ještě potvrdí jistou pomyslnou dominanci imigrantů z Asie,
je podíl domácností či jedinců žijících v chudobě. Těch, kterým byl v roce 2000 přiznán
status chudoby bylo mezi Asiaty 13,8 procent, zatímco mezi všemi imigranty to bylo 17,9
procent. Mezi asijskými imigranty dosahovaly nejmenších podílů lidí žijících v chudobě
Filipínci (6 procent), dále pak Indové (8,4 procent) a lidé z Barmy (10 procent). Naopak
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nejvyšší podíly měli imigranti z Mongolska (43,2 procent), z Kyrgyzstánu (38,7 procent) a
Saudské Arábie (36,7 procent).
Dalším zajímavým ukazatelem životní úrovně je podíl lidí, kteří vlastní svůj byt či
dům. Takových bylo v roce 2000 51,4 procent v rámci skupiny asijských imigrantů, zatímco
podíl u všech imigrantů v USA byl 49,9. V tomto ohledu se tedy asijští imigranti od průměru
moc neliší. Největší podíl vlastníků bytů či domů byl v rámci skupiny Asiatů u lidí z Macaa
(70,3 procent), dále pak u Kypřanů a Taiwanců (65,4 procent). Naopak největší podíl lidí,
kteří si svůj dům či byt pronajímali, byl u Mongolů (93,4 procent), lidí ze Spojených
arabských emirátů (91,3 procent) a Ománu (88,5 procent).

10.2.3

Motivy vstupu, situace v rodných zemích

V této části je důraz kladen na jistý charakter emigrace lidí z Asie a s tím související
motivy pro opuštění svých rodných zemí. Jelikož je celkový asijský region tak rozlehlý a
různorodý, zaměřil bych se zde pouze na pět „nejčilejších“ zemí tvořících skoro 70 procent
asijské imigrace ve Spojených státech, a sice na Filipíny, Čínu, Indii, Jižní Koreu a Vietnam.
Pro všechny tyto země s výjimkou Číny se opět jedná o ekonomickou imigraci. V případě
Číny je opět velmi těžké rozhodnout, zda se jedná o imigraci ekonomickou nebo politickou.
Nicméně počátky zejména korejské, vietnamské a filipínské imigrace souvisejí s americkou
angažovaností v regionu a s celým fenoménem dekolonizace tohoto regionu v druhé polovině
dvacátého století. V současné době je hlavním motivem většiny nově příchozích zlepšení
ekonomické situace a ve většině případů k tomu dochází na bázi slučování rodin. Nicméně u
asijské části imigrace je poměrně vysoký podíl vysoce kvalifikovaných pracovníků, kteří na
základě své kvalifikace obdrží povolení k pobytu od amerických úřadů.
Jak jsem již zmínil, v případě čínské imigrace je velmi těžké rozhodnout, zda jde o
imigraci ekonomickou či politickou. Situace je nicméně taková, že kvůli politickým
represáliím mnoho Číňanů emigruje. Kromě toho ekonomická situace v Číně také není
nejlepší. Hrubý domácí produkt na hlavu měřený podle parity kupní síly byl v roce 2005
6 800 USD21.

21

http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/ch.html - stránky CIA World Factbook

34

Velmi zajímavý charakter má imigrace indická. Ačkoliv je ekonomická situace v Indii
opět v krajně rozvojovém stadiu (HDP/obyv. 3 300 USD), je zde charakteristický fenomén
mnohaleté britské koloniální přítomnosti. To se odráží nejen v poměrně lepší jazykové
vybavenosti Indů, ale často i kvalitním vzdělání či pracovní kvalifikaci. Zároveň je důležité
zmínit, že naprostá většina Indů směřujících do Spojených států vysoce kvalifikovaní
(obvykle softwaroví specialisté) a tudíž se rekrutují spíše z vyšších sociálních vrstev.
V charakteru imigrace jihokorejské, vietnamské a filipínské se odráží, jak jsem již
zmínil, historická americká vojenská přítomnost v těchto zemích, ať už aktivně či ve formě
námořních základen. Co se týče ekonomických podmínek, jsou v tomto případě velmi
rozdílné. Naprostou výjimkou je Jižní Korea, kde je Hrubý domácí produkt na obyvatele byl
v roce 2005 20 400 USD. V korejském případě imigrace do USA se opět jedná spíše o
vzdělané a kvalifikované lidi a často k ní dochází kvůli intenzivní obchodní výměně obou
zemí. Charakter filipínské imigrace bezesporu určuje opět neutěšená ekonomická situace
(HDP/obyv. 5 100 USD), která je ještě umocněna poměrně vysokou nezaměstnaností (12,2
procent). Nemalý vliv bude mít i sociálně polarizovaná společnost, kde žije 40 procent
obyvatel pod hranicí chudoby a to má za následek i vysokou hodnotu Giniho koeficientu (46,6
procent). Vietnamská ekonomická realita je opět v jistém rozvojovém stadiu (HDP/obyv. 2
800 USD), nicméně sociálně mnohem více nivelizovaná.
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Závěr

Moderní trendy na poli imigrace do Spojených států jsou velmi trvalým a dynamickým
fenoménem. V kapitole o historii imigrace do USA jsem již naznačil, jaké historicky
významné kroky amerických vlád do jisté míry ovlivnily dnešní stav. Z tohoto pohledu byl
jedním z největších mezníků rok 1965, kdy byly schváleny dodatky k zákonu Immigration
and Nationality Act z roku 1952, které zrušily předchozí diskriminační omezení a
odstartovaly růst dvou hlavních imigračních toků do Spojených států. Jedná se bezesporu o
imigraci z Latinské Ameriky s naprostou většinou imigrantů ze sousedního Mexika a imigraci
z Asie s dominantním postavením Filipín, Číny, Indie, Jižní Koreje a Vietnamu.
Jak je ze třetí části mé práce patrné, je velmi obtížné stanovit nějaký přesný stav věcí
na tomto poli. Veškeré údaje amerických úřadů reprezentují pouze legální imigraci. Ilegální
část se v podstatě musí pouze odhadovat a podle dostupných odhadů je právě ilegální
imigrace opět zejména z Mexika nejvíce na vzestupu. Dalším poněkud zkreslujícím
komponentem mé analýzy je fakt, že americké úřady definují imigranta jako osobu
nenarozenou na území Spojených států. Není zde tedy zahrnuta ona část americké populace
zejména mladých latinoameričanů, kteří sice mají americký pas, nicméně v mnoha
socioekonomických charakteristikách kopírují své „krajany“ z řad imigrantů. Jasné nicméně
je, že imigranti z Latinské Ameriky a z Asie nepochybně předstihly „klasické“ evropské
emigrační země co se týče dynamiky i absolutního počtu. Celkově imigranti v USA dosahují
o něco horších ekonomických výsledků než rodilí Američané, což se odráží i v jejich
postavení na trhu práce, nicméně zde existuje veliká meziskupinová variabilita.
Tato variabilita se nejvíce projevuje v podobě polarizace, kterou nejlépe vystihuje
rozdílnost shodou okolností prvních dvou největších skupin imigrantů, a sice Asiatů a
Středoameričanů. Zatímco imigranti z Asie v mnoha ohledech dosahují lepších výsledků na
poli socioekonomických charakteristik než rodilí Američané, středoamerická imigrace tvoří
sociální dno americké společnosti. Je to dáno pravděpodobně i geografickými faktory, jelikož
kvůli jistým nákladům na překonání Tichého oceánu je zřejmé, že se do Spojených států
vydávají vzdělaní a kvalifikovaní pracovníci a ne ti, kteří v těchto zemích tvoří sociálně
nejslabší vrstvu společnosti. Poněkud jiná situace je v geograficky blízkém Mexiku, kde do
USA emigrují zejména nejchudší vrstvy obyvatelstva, které poté ve Spojených státech čelí
opět sociálním problémům kvůli nekvalifikovanosti jejich pracovní síly. Dalším problémem
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zejména mexických imigrantů je jejich jazyková vybavenost a následná neochota se učit
anglicky. Jistou roli v tomto ohledu může hrát i koloniální dědictví některých asijských zemí
(Indie), ale i americká přítomnost v regionu v druhé polovině dvacátého století.
Co se týče nejbližší budoucnosti, většina Američanů nevidí ani tak problém v imigraci
jako takové, nýbrž pouze v její části, a sice jihoamerické či latinoamerické, zejména pak
mexické. Jak tvrdí významný americký politolog Samuel P. Huntington, všechny dosavadní
imigrační vlny, ať již šlo o Němce či Skandinávce na sklonku devatenáctého století,
Jihoevropany na počátku dvacátého či emigranty ze zemí sovětského bloku za studené války,
sjednocoval jistý cíl ve formě jakéhosi „balíčku“ hodnot. Tyto hodnoty dodnes představují
anglický jazyk, křesťanství (i když již zdaleka ne pouze protestantství, jak bylo definováno
v dobách Otců-zakladatelů), dále pak britské (anglické) pojetí práva, individualismus a tvrdá
pracovní morálka a především schopnost a v podstatě povinnost lidí vytvářet ráj na zemi.22
Konzervativnější Američané se tudíž obávají, že právě odklon „nových“ imigrantů
(Latinoameričanů) od těchto hodnot bude zdrojem úpadku jejich jedinečnosti či ztrátou jejich
„američanství“. V jistém slova smyslu mají pravdu, jelikož, jak tvrdí Huntington, díky
odlišným reprodukčním návykům by měli právě Latinoameričané tvořit v roce 2050 jednu
čtvrtinu populace Spojených států.
Při pokusech o nastínění dalšího vývoje na tomto poli se nabízí mnoho scénářů. Jistým
důkazem růstu ilegální imigrace může být současná rozvášněná politická debata ve Spojených
státech. Ta v podstatě rozděluje americkou společnost (jakožto většina kontroverzních témat)
na dvě poloviny, a sice liberální, proimigrační část žádající zlegálnění ilegálních imigrantů a
konzervativní část požadující zpřísnění imigračních politik. Zde je ovšem důležité si
uvědomit, že v tomto případě je rozložení politických sil poněkud složitější než klasické
(liberální Demokraté, konzervativní Republikáni). Zdaleka ne všichni stoupenci Republikánů
jsou totiž pro zpřísnění imigračních politik. Za republikánským elektorátem je nutné vidět i
ohromnou politickou sílu ve formě nejvyšších business kruhů. Tato korporátní elita
samozřejmě těží z levné pracovní síly zejména mexických imigrantů a tudíž jim dosavadní
stav věcí vůbec není na škodu.
Já osobně se domnívám, že země s takovou historickou zkušeností s imigrací, jako
jsou Spojené státy, by se rozhodně neměla vydat nějakým restriktivním směrem. Je jasné, že
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bude třeba vynaložit nemalé prostředky na rekvalifikaci zejména mexické pracovní síly.
Nicméně jsem toho názoru, že koncept „melting pot“ a výsledky v oblasti integrace menšin
různých kultur do společnosti je jedním z nejlepších výsledků na tomto poli na světě.
Nedávné události ve Francii jen potvrzují, že ačkoliv i ve Spojených státech stále existuje
mnoho alarmujících problémů, jsou právě USA jedním z nejlepších míst pro život imigrantů
na světě.
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Příloha č. 1 - Regionální rozmístění imigrantů
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Příloha č. 2 - Regionální rozmístění Vietnamců
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Příloha č. 3 - Regionální rozmístění Indů
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Příloha č. 4 - Regionální rozmístění Mexičanů

Zdroj: US Census Bureau
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Příloha č. 5 - Regionální rozmístění Filipínců
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Summary

This paper deals with the topic of immigration into the United States of America,
which is quite uneasy to analyse because of various uncertainities. First of all, it is hard to tell
the exact number of immigrants in the US because the american authorities only recognize the
so-called Native Americans and Foreign Born. Secondly, there is a permanent problem of the
illegal immigration, especially at the southern border with Mexico.
In the first part, there is a short introduction into the theoretical aspects of the term of
migration, in which the the two main kinds of international migration are described. These are
economic migration, when people migrate because of the unsatisfactory economic situation in
their home country, and political migration, when people head towards a new country because
of political persecution in their country of origin.
The next part of this paper focuses on the history of immigration into the United
States. It describes the numerous waves of immigrants throughout the the 19th and 20th
centuries. It goes all the way from the waves of Germans and Scandinavians in the second
half of the 19th century, then the large numbers of immigrants from Southern Europe and
Ireland in the beginning of the 20th century to the era of the discriminatory Immigration Acts
of the 20th century. The milestone is the Immigration Act of 1965, which abolished the former
nationality quotas and basicly gave a green to the most prevailing immigrant inflows of the
last decades – Asians and Latinamericans.
The next chapter of this work tries to describe the socioeconomic background of the
various immigrant groups in te United States. The overall characteristics of the immigrants is
followed by an analysis of their levels of education, income, their English skills or the
percentage of them living under the poverty line. All of these characteristics are then
compared with the group of Native Americans and stress is laid on the comparison of the
various immigrant groups between themselves as well. Then, there is the analysis of the
regions, which are mostly affected by immigration.
The next part of this paper is an attempt to compare the two main immigrant streams
of today´s America – Asians (with the vast majority of them coming from the Phillipines,
India and China) and Latinamericans (with the most of them having Mexico as their country
of origin). Although the overall economic performance of the immigrants in the US is a bit
lower than that of the Native Americans, there are some groups of immigrants reaching higher

incomes, for example. These are mostly people that came from Asia. Asians have also by far
the best education standards and English skills among the various groups of immigrants.
There are quite intensive trade ties between the US and asian countries, so quite a lot of
immigrants from Asia are skilled workers. On the other hand, the people coming from Latin
America are said to form the social bottom of the american society. They are mostly unskilled
workers with mostly no education at all. Finally, there is a phenomenon of illegal immigration
of the Mexicans, which reaches higher numbers every year, but can only be estimated.

