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Anotácia
Bakalárska práca „Code de la nationalité a imigrácia do Francúzska“ pojednáva o vývoji
podmienok prijatia občianstva vo Francúzsku. Na túto problematiku nazerá z pohľadu
imigrácie. Jej pozornosť je smerovaná predovšetkým na obdobie od polovice 80. rokov do
začiatku 21. storočia. Práve v tomto období sa pozorovaná problematika stala jednou
z kľúčových tém na politickej scéne.
Jednou z úloh tejto práce je všímať si i javy, ktoré vyvolávajú zmeny vo vnímaní imigrácie
francúzskymi občanmi. Títo volebnou podporou strany Národného frontu a vnímaním aféry
s moslimskou šatkou ovplyvňujú tvorbu legislatívy o prijatí občianstva vo Francúzsku. Záver
práce má okrem zhrnutia textu za úlohu predložiť nové návrhy smerovania francúzskej
imigračnej politiky a Code de la nationalité na počiatku 21. storočia.
Legislatíva, ktorou sa zaoberáme je nedielnou súčasťou Code civil, francúzskeho občianskeho
zákonníka. Súhrnne sú tieto zákony pomenované i ako Code de la nationalité.

Annotation
The thesis „Code de la nationalité and immigration in France“ is interested in developpemnt
of the conditions of attribution of the nationality in France. This topic is seen through
immigration. It poses accent on the time from the eightees to the beginning of the 21 century.
It is in that time that this topic became one of the keyones on the political scene.
One of the main tasks of this thesis is to notice the phenomenons which developpe the
changements in the perception of immigration among the french citizens. These ones, by the
electoral support of „Front national“ and by perception of the affaire of the islamic scarf
influence the creation of the legislation of attribution of the nationality in France. The
conclusion has, apart of recapitulation, for objectif to bring forward the new proposals of the
orientation of the french immigration politicy and of the „Code de la nationalité“ at the
beggining of the 21. century.
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The legislation observed is one of the integral parts of the „Code civil“. We call these laws the
„Code de la nationalité“.
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1. ÚVOD
Francúzsko je krajinou s najdlhšou tradíciou prisťahovalectva v Európe. Už
v polovici 19. storočia smerujú do tejto krajiny občania zo susedných štátov. Od vtedy sa
krajina pôvodu a príčiny príchodu prisťahovalcov dosť zmenili. Zmenila sa i legislatíva
zaoberajúca sa prijatím francúzskeho občianstva. Táto legislatíva je nedielnou súčasťou Code
de la nationalité, zákonníka pojednávajúceho o podmienkach prijatia štátneho občianstva vo
Francúzsku. Jeho existencia, v rámci Code civil, francúzskeho občianskeho zákonníka, sa
datuje od roku 1804. Dňa 10. augusta 1927 bol Code de la nationalité dokonca vyňatý z Code
civil. Nariadením vlády z 19. októbra 1945 sa stal samostatnou zbierkou zákonov. Dňom 22.
júla 1993 sa opäť stal súčasťou Code civil. Tento vývoj Code de la nationalité len nasvedčuje
dôležitosti akú tejto legislatíve prisudzovali úrady v priebehu 20. storočia.

Bol to v prvom rade nízky demografický rast Francúzska od prvých dekád 19.
storočia, ktorý prispel k zmene vnímania prisťahovalectva francúzskymi úradmi na jeho
konci. Táto zmena sa týkala zavedenia prvkov územného princípu1 do Code de la nationalité.
Od vzniku Code civil bola totiž táto legislatíva založená jedine na dedičnom princípe2.
Zmeny, ku ktorým postupne dochádzalo až do konca 20. storočia, budú, v súvislosti
s prisťahovalectvom, obsahom hlbšej analýzy na nasledujúcich stranách. Dozvieme sa v nej,
že prvým najvýznamnejším medzníkom vývoja Code de la nationalité sa stal rok 1889
zavedením

prvkov

územného

princípu.

Druhá

významná

zmena

sa

odohrala

v medzivojnovom období, v roku 1927. Upravovala predovšetkým podmienky naturalizácie
cudzincov. Návrat vo vývoji Code de la nationalité nastal v období Vichy, kedy bola zrušená
časť naturalizácií vykonaných po roku 1927. Tretí zákon, už v súlade zmien
z medzivojnového

obdobia,

uplatňujúci

rovnosť

medzi

pohlaviami

v záležitostiach

občianstva, vstúpil do platnosti v roku 1973.

Účelom tejto práce je priblížiť problematiku zmien zákonodarstva zaoberajúceho sa
podmienkami prijatia francúzskeho občianstva. Pristupovať k tejto tematike budem z pohľadu

1

Územný princíp, vo Francúzsku „Droit du sol“, umožňuje, vo všeobecnosti, získanie občianstva na základe

narodenia sa na pôde daného štátu.
2

Dedičný princíp, vo Francúzsku „Droit du sang“, zaručuje prenos občianstva z rodiča na jeho dieťa. Vo

Francúzsku sa tento princíp v priebehu svojej existencie menil. O týchto zmenách sa bude podrobnejšie
pojednávať neskôr.
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imigrácie3. Dôraz budem pritom klásť na širšie deväťdesiate roky 20. storočia. Teda približne
od roku 1986 do roku 2007. V tomto období sú zmeny v Code de la nationalité zapríčinené
i tým ako vnímajú francúzski občania samotný fenomén prisťahovalectva, ako celku. Cieľom
práce bude poukázať na skutočnosť, že zmeny v Code de la nationalité neriešia dostatočne
problémy spojené s imigráciou.

Pre lepšie pochopenie zmien, ku ktorým dochádzalo v Code de la nationalité, sa
bude kapitola číslo dva snažiť poukázať na sociálno-politické aspekty tvorby francúzskej
imigračnej politiky v priebehu posledných desaťročí. Prvým z týchto aspektov bude samotný
proces imigrácie a podoba imigračnej politiky po roku 1945. Pre komplexné zobrazenie
obdobia širších 90. rokov, bude nasledovne kladený dôraz na dva fenomény. Volebnú
podporu Národného frontu na čele s jeho prezidentom Jean-Marie Le Penom. Jeho volebné
výsledky sa totiž od konca 80. rokov nachádzali pravidelne prinajhoršom na úrovni deviatich
percent hlasov voličov. Ďalej budeme nazerať na aféru moslimskej šatky ako na jeden zo
zásadných aspektov, vplývajúcich na volebnú podporu Národného frontu a teda i na tvorbu
Code de la nationalité deväťdesiatych rokov. Francúzski občania prostredníctvom týchto
fenoménov nepriamo tlačia na vládu, ktorá nadväzne usmerňuje formovanie tejto legislatívy.
Chronologickým prehľadom staršieho, ale i nedávneho vývoja Code de la nationalité budeme
smerovať k podobe tohto elementu v súčasnosti v tretej a najdôležitejšej kapitole. Potenciálne
návrhy, ako zaobchádzať s imigráciou vo Francúzsku v budúcnosti budú naznačené v závere
tejto práce.

1.1. ANALÝZA POUŽITEJ LITERATÚRY
Nemalá pozornosť sa kladie vo Francúzsku na problematiku imigrácie, čomu svedčí
i prítomnosť širokej škály literatúry. Prevažná väčšina vhodných publikácií sa nachádza vo
francúzskom jazyku a len zriedka natrafíme na exemplár v inom. Materiály použité pri
spracovávaní tejto práce pochádzajú z inštitúcií špecializovaných na francúzsku literatúru
a spoločenské vedy, ako napríklad Knižnica Françoisa Mitterranda v Paríži, knižnica
CEFRESu a Francúzskeho inštitútu v Prahe.

3

Imigrácia, alebo prisťahovalectvo sú chápané v jeho legálnej aj nelegálnej podobe. V práci bude neskôr

naznačované o aký typ imigrácie sa bude v tom, ktorom prípade jednať.
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Literatúra potrebná k napísaniu tejto práce by sa dala rozdeliť podľa tematiky do
viacerých skupín sústredených okolo jedného konkrétneho pojmu. Stretávame sa
predovšetkým s pojmami ako sú Code de la nationalité, imigrácia, Národný front a aféra
islamskej šatky. Najmä literatúra týkajúca sa posledne spomínaného pojmu je prítomná
v podobe kratších odborných článkov v periodiku „Esprit“, či v publikáciách vydavateľstva
„La documentation française“.

Legislatívou obsahujúcou podmienky k získaniu francúzskeho občianstva sa
významne zaoberá riaditeľ výskumu v rámci C.N.R.S.4, Patrick Weil. To, že i francúzska
vláda sa obracia na jeho osobu v otázkach týkajúcich sa imigrácie a úpravy Code de la
nationalité len upevňuje hodnotu jeho publikácií. Najhodnotnejšou z nich, použitých pri
spracovávaní tejto práce je kniha: „La France et ses étrangers“, vydaná v roku 2004. Zaoberá
sa podrobným vývojom imigrácie a s ňou spojenými javmi od jej počiatkov v 19. storočí do
začiatku 21. storočia. Čitateľovi dáva ucelený pohľad na skúmaný fenomén. Touto tematikou
sa zaoberá i Gérard Noiriel5, vo svojej knihe „Le creuset français“. Keďže táto publikácia bola
vydaná už v roku 1988 som sa rozhodol ju v práci nepoužiť. Doplňujúce informácie týkajúce
sa napríklad prístupu k francúzskemu občianstvu prostredníctvom manželstva s občanom
Republiky mi poskytla publikácia od profesorky Dominique Colas „Citoyenneté et
nationalité“ vydanej v roku 2004. Pre overenie správnosti údajov použitých v publikáciách
zaoberajúcich sa Code de la nationalité a imigráciou som využil ich prehľad spracovaný na
stránkach „La documentation française“.

Imigráciou či už vo Francúzsku, alebo v celej Európe sa zaoberajú ďalší dvaja
odborníci. Prvým z nich je Klaus Bade, riaditeľ Inštitútu výskumu migrácie a interkultúrnych
štúdií v Osnabrücku, ktorému v roku 2004 vyšlo české vydanie knihy „Evropa v pohybu.
Evropská migrace dvou století“. Od tohto autora som prevzal i terminológiu ako napríklad
„územný a dedičný princíp“, ktoré zodpovedajú latinským výrazom „jus soli a jus sanguinis“.
Druhou knihou pojednávajúcou o fenoméne imigrácie využitou v tejto práci je „Immigration:
le défi mondial“ od Philippa Bernarda, popredného novinára pre denník Le Monde. Nazerá na
imigráciu ako na jeden z javov súčasného sveta, pričom sa snaží zhrnúť čo najširšie spektrum

4

Centre national de la recherche scientifique, C.N.R.S.: Národné centrum vedeckého výskumu.

5

Gérard Noiriel je francúzskym historikom a zároveň riaditeľom École des hautes études en science sociale,

Vysoká škola pre štúdium spoločenských vied
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informácií a podať ich čo najprehľadnejšie. Jej všeobecné zameranie ju však spolu s ďalšími
publikáciami vymenovanými v zozname použitej literatúry zaradilo medzi literatúru
doplnkovú.

Národný front a s ním spojená problematika volieb vo Francúzsku je z rôznych
uhlov pohľadu spracovaná napríklad v knihe „Le Front national“ od Jean-Yves Camusa,
politológa pôsobiaceho v CERA6, Európskom centre pre výskum a činnosť v problematike
rasizmu a antisemitizmu. Pre zachovanie objektivity som aspoň nahliadol do tvorby Nonny
Mayer odborníčky na extrémnu pravicu vo Francúzsku. Konkrétne sa to týka knihy „Ces
Français qui votent Le Pen“. Odpovedá v nej napríklad na otázku, či je hlas odovzdaný Le
Penovi hlasom protestným. Na dotvorenie predstáv o Národnom fronte boli hodnotné i
štatistické údaje o volebných výsledkoch francúzskych politických strán nachádzajúce sa
nielen na internete, ale spracované tiež v publikácii „Les élections nationales sous la Ve
République“.

Pozorovanie vývoja Code de la nationalité a s ním spojených javov je obmedzené
nedostatkom spracovanej literatúry zaoberajúcej sa vývojom po roku 2000. Preto pochádza
časť použitých materiálov zaoberajúcich sa týmto obdobím z kratších odborných článkov. Tie
poskytujú náhľad do vývoja v tomto období avšak nie sú dostatočne podrobné pre hlbšiu
analýzu. Príležitostne sa problémom pri písaní tejto práce stal preklad výrazov z francúzskeho
do slovenského jazyka. Tieto pojmy sú vždy vysvetlené v poznámkach pod čiarou.

1.2. ZÁKLADNÉ POJMY
1. Imigrant, vo francúzštine immigré, je podľa HCI7 osoba definovaná na základe dvoch
kritérií: občianstva a miesta narodenia. Je to osoba žijúca vo Francúzsku a narodená
v cudzine s iným než francúzskym občianstvom.

2. Cudzinec, vo francúzštine étranger, je podľa HCI osoba definovaná na základe
jediného kritéria: občianstva. Cudzincom je každá osoba pobývajúca vo Francúzsku,

6

Centre européen de recherche et d’action sur le racisme et l’antisémitisme, CERA

7

Haut conseil à l’intégration, HCI: Vyššia rada pre integráciu vo Francúzsku
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ktorá nemá francúzske občianstvo. Počas svojho pobytu môže cudzinec získať
francúzske občianstvo. Od tej chvíle už nie je pokladaný francúzskymi úradmi za
cudzinca.

3. Code de la nationalité, predstavuje zákony riešiace problematiku prijatia a straty
štátneho občianstva vo Francúzsku. Je súčasťou Code civil. Pozostáva z článkov 17 až
33 tohto zákonníka.

4. Naturalizácia, vo francúzštine naturalisation, je proces, na záver ktorého cudzinec
dostáva právny štatút a práva občana Francúzskej republiky. Od roku 1945 je
minimálna doba pobytu, po ktorej môže dostať cudzinec francúzske občianstvo
stanovená na päť rokov.

Stretneme sa však i s pojmami ako sú územný princíp, dedičný princíp, Národný
front, moslimská šatka a podobne. Tieto výrazy sú podrobnejšie prebrané v priebehu práce.
Posledným trom z nich sú venované i samostatné kapitoly pretože dokresľujú prostredie,
ktoré vplýva na formovanie Code de la nationalité.

2. SOCIÁLNO-POLITICKÉ ASPEKTY TVORBY FRANCÚZSKEJ IMIGRAČNEJ
POLITIKY
Ako už bolo naznačené v úvode legislatíva o podmienkach prijatia francúzskeho
občianstva je úzko spätá s fenoménom prisťahovalectva. Preto je vhodné priblížiť jeho
priebeh a zmeny z pohľadu geografického, sociálneho i politického.

Imigrácia sa stala jednou z hlavných spoločenských tém vo Francúzsku až po
nezanedbateľných volebných úspechoch Národného frontu vo voľbách v prvej polovici 80.
rokov.8 Imigrácia má však vo Francúzsku omnoho dlhšiu tradíciu. Prisťahovalcov zo
susedných štátov v 19. storočí povzbudzovala najmä ekonomická príťažlivosť, nadbytok
úrodnej pôdy a geografická blízkosť Francúzska. Tento francúzsky potenciál bol v druhej
polovici 19. storočia a v prvej polovici 20. storočia využitý prisťahovalcami z Belgicka

8

Vo voľbách do Európskeho parlamentu v roku 1984 získal Národný front 10, 95% hlasov. Podľa: Lancelot

Alain, Les élections nationales sous la Ve République (Paríž, 1998).
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a Talianska. Naopak potreby francúzskeho pracovného trhu začali už v medzivojnovom
období využívať poľskí baníci. Prílev pracovnej imigrácie, podporovaný tentokrát z oblasti
Stredomoria však nastal až v období tzv. „Trente Glorieuses“9. Nedostatok práceschopného
obyvateľstva po druhej svetovej vojne prinútilo mnohé západoeurópske štáty k opatreniam
vedúcim k rastúcemu prijímaniu imigrantov na svoje územie. Podobne i francúzska vláda si
uvedomovala potrebu pracovných síl, a taktiež potrebu zvýšenia pôrodnosti nevyhnutných pre
rekonštrukciu krajiny. Tieto potreby napĺňalo prisťahovalectvo za prácou z krajín južnej
Európy ako sú Taliansko, Španielsko a Portugalsko. Prílev prisťahovalcov z týchto krajín,
nielen za účelom hľadania práce do dnešných čias výrazne klesol s výnimkou tých z
Portugalska.10 Podobne do Francúzska smerovali v dodnes vysokom počte aj prisťahovalci z
Alžírska, Maroka a Tuniska.11 Všetci prichádzali, či už za prácou v rámci zlučovania rodín,
alebo so žiadosťou o azyl. Spomalenie francúzskeho ekonomického rozvoja po ropnom šoku
v roku 1974 malo za následok, že vláda prerušila legálnu pracovnú imigráciu. Obdobie po
tomto roku je charakteristické procesom zlučovania rodín a prílevom utečencov z rôznych
krajín subsaharskej Afriky, Vietnamu, Kambodže a Srí Lanky. V celku sa mení i pomer
prisťahovalcov z krajín tretieho sveta a z krajín Európy. Od roku 1975 do roku 1999 klesol
pomer európskych cudzincov vo Francúzsku zo 60,7% na 40,9% v prospech krajín tretieho
sveta.12
Zmeny v Code de la nationalité boli v minulosti a stále sú úzko späté s imigračnou
politikou Francúzska. Pre vytvorenie pozadia vývoja Code de la nationalité v 80.a 90. rokoch
je preto potrebné vsadiť túto legislatívu do širšieho kontextu imigračnej politiky. Keďže ale
vývoj imigračnej politiky nie je podstatou tejto práce, je vhodné priblížiť aspoň obdobie po
roku 1945. Vtedy sa odohrali všetky podstatné zmeny v procese imigrácie a imigračnej
politiky, ktoré majú dopad i na prelom 20. a 21. storočia.
9

„Trente Glorieuses“: Tridsať slávnych rokov prudkého ekonomického rastu vo Francúzsku od konca druhej

svetov vojny do ropného šoku v roku 1974.
10

Podľa sčítania ľudu v roku 1975 bolo vo Francúzsku 497 480 cudzincov so španielskym občianstvom

a 462 940 cudzincov s talianskym občianstvom. O 24 rokov, podľa sčítania ľudu z roku 1999, ich bolo 160 194
a 200 632. V prípade občanov Portugalska sú tieto čísla 758 925 v roku 1975 a 555 385 v roku 1999. Podľa:
INSEE, Annuaire statistique de la France 2003 (Paris, 2003), str. 72.
11

Podľa sčítania ľudu v roku 1975 bolo vo Francúzsku 710 690 občanov Alžírska, 260 025 občanov Maroka

a 139 735 občanov Tuniska. V roku 1999 ich bolo 475 216, 506 305 a 153 574. Podľa: INSEE, Annuaire
statistique de la France 2003, str. 72.
12

INSEE, Annuaire statistique de la France 2003 (Paris, 2003), str. 72.
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Kontrola imigrácie, tak ako aj určenie podmienok vstupu a pobytu cudzincov vo
Francúzsku boli nariadením vlády z 2. novembra 1945 zverené „Národnému úradu pre
prisťahovalectvo“, ONI13. Do roku 1987 sa mu podarilo regularizovať 2 710 876 trvalých
pracovníkov, 3 721 959 sezónnych pracovníkov a 1 530 927 osôb pri zlučovaní rodín.14
Legálne zrušenie pracovnej imigrácie v roku 1974 vytvorilo pre ONI ďalšie úlohy. Týkali sa
návratu imigrantov do ich vlasti, alebo v druhom prípade snahou o ich čo najrýchlejšiu
naturalizáciu do spoločnosti. Dekrétom zo 7. januára 1988 sa názov ONI zmenil na Office des
migrations internationales, OMI (Úrad pre medzinárodnú migráciu), pričom jeho funkcie
ostávali zachované. Jej kompetencie sú definované vo francúzskom zákonníku práce, v článku
L 341-9. Pozostávajú z nasledovného: „Dodržiavaním medzinárodných zmlúv, nábor
pracovníkov pochádzajúcich zo zámorských území a z cudziny vo Francúzsku, nábor
pracovníkov všetkých národností z Francúzska do cudziny sú zverené exkluzívne OMI“15.

Pôvodné predstavy vlády z roku 1945 o tom akí migranti by mali byť prednostne
prijatí na pôdu Francúzskej republiky sa nesplnili. Predpokladali totiž pomer 50:30:2016.
Päťdesiat percent imigrantov malo prísť z krajín severozápadnej Európy a Kanady, tridsať
percent zo severného Stredomoria a dvadsať percent z Poľska, Česka, Slovenska a Juhoslávie.
Ostatné národy v tomto pomere neboli zahrnuté. Je dôležité si uvedomiť, že pomenovanie
imigrant sa v tejto dobe ešte nevzťahovalo na obyvateľov francúzskych kolónií.

Po osamostatnení francúzskeho koloniálneho panstva na prelome 50. a 60. rokov sa
obyvatelia týchto oblastí stali vo Francúzsku cudzincami. Preto keď sa francúzska vláda
nakoniec rozhodla zaplniť domáci trh práce musela podpísať bilaterálne zmluvy, či už
s niektorými štátmi v Európe, ale i s krajinami, ktoré boli pred tým pod francúzskou

13

Office nationale d´immigration, ONI

14

Lapeyronie Didier; Immigrés en Europe, Politiques locales d´integration (Paris 1992), str.87.

15

« Sous réserve des accords internationaux, les opérations de recrutement en France et l’introduction en

métropole de travailleurs originaires des territoires d’outre-mer et des étrangers, de recrutement en France des
travailleurs de toutes nationalités pour l’étranger sont conférées à titre exclusif à l’Office des migrations
internationales. »

Podľa :

Ministère

des

affaires

étrangères,

11.

mája

2007,

Available

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/les-francais-etranger_1296/conseils-aux-familles_3104/adoptioninternationale_2605/glossaire_3890/office-migrations-internationales_12571.html.
16

Bade J. Klaus, Evropa v pohybu, evropská migrace dvou století (Praha 2005), str. 322.
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at

správou. Tieto zmluvy boli podpísané so Španielskom (v roku 1961), Marokom, Tuniskom
a Portugalskom (v roku 1963) a s Tureckom a Juhosláviou (v roku 1965). S Alžírskom boli
v roku 1962 podpísané dohody z Évians, zaručujúce voľnosť pohybu Alžírcov a Francúzov
medzi oboma štátmi. Skutočnosť, že nadpolovičná väčšina cudzincov prichádzala do
Francúzska inak než legálne, prinútila vládne orgány k „zregulárňovaniu“ protizákonného
pobytu a zamestnania. V roku 1968 to platilo až pre 82% prípadov pracovnej migrácie.17
Prítomnosť vysokého počtu tajne prichádzajúcich imigrantov oslabil schopnosť štátu
zabezpečiť pre nich minimálny sociálny štandard.

Krátkodobá neriešiteľnosť tohto problému viedla k rozsiahlej stavbe chatrčí na
okraji veľkomiest, tzv. bidonvilles. V šesťdesiatych rokoch sa nachádzali v okolí Paríža, v
Nanterre s prevažne maghrebským obyvateľstvom, Champigny a Saint-Denis prevažne
s Portugalcami. V ostatných regiónoch vznikli v Marseille a v Saint-Étienne. Hoci sa tieto
núdzne prístrešky podarilo do konca osemdesiatych rokov odstrániť, problém s ubytovaním sa
tým nevyriešil. Pomoc pri zabezpečovaní ubytovania prisťahovalcom ponúkali aj tzv. HLM,
ubytovne s nižším nájomným18. Do bytov určených prevažne pre štyri osoby sa však
sťahovali v omnoho hojnejšom počte.

Izolovanosť od miest bola umocnená aj

neprítomnosťou verejných služieb. Problém neznalosti francúzštiny, ako vyučovacieho jazyka
na školách, bola pre deti cudzincov veľkým handicapom. Významnú úlohu popritom zohrával
vek, v ktorom tieto deti nastúpili do francúzskych škôl a krajina ich pôvodu. Vplyv
francúzskeho jazyka a kultúry v bývalých francúzskych kolóniách napomáhali deťom
imigrantov z týchto krajín sa aspoň čiastočne začleniť do školského procesu vo Francúzsku.

Obdobie tzv. „Trentes glorieuses“, skončilo prudkým nárastom cien ropy na
svetových trhoch, ktorý viedol ku kríze začiatku sedemdesiatych rokov. Piaty júl 1974
predstavoval pre imigrujúcich pracovníkov koniec legálneho vstupu do Francúzska a priniesol
so sebou aj dávno zabudnutý problém nezamestnanosti. Vyplývala z toho vládna podpora
remigrácie19 a snaha o sociálnu a politickú integráciu trvalo žijúcich cudzincov vo
Francúzsku.

17

Bade J. Klaus, str. 324.

18

Habitations à loyer modéré, HLM

19

Podľa OMI bolo v rokoch 1977 a 1987 navrátených do krajiny pôvodu 190 611 osôb. Podľa: Lapeyronie

Didier, str. 91.
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Pozastavenie imigračného prúdu však nebolo úplne. Výnimkami pri vstupe ostali
politickí utečenci, cudzinci v manželskom zväzku s francúzskym príslušníkom, občania
Európskeho spoločenstva, kvalifikovaný personál a členovia rodín zamestnaných cudzincov.
Nenahraditeľnosť pracovných síl z cudziny viedlo rôzne spoločnosti k ich ďalšiemu náboru.
Za úradovania štátneho sekretára povereného dohľadom nad pracovníkmi z cudziny, Paula
Dijouda, v rokoch 1974 až 1977, bola schválená zmena zákona o nábore zahraničných
pracovníkov.

Zvyšovanie

nezamestnanosti

ako

súčasť

ekonomickej

krízy

konca

sedemdesiatych rokov prinieslo nové obmedzenia pre cudzincov. Študenti boli napríklad
nútení preukázať úspory potrebné po dobu štúdia. Obmedzenia pri zlučovaní rodín sa však
nezdarili kvôli zásahu ľavicových strán, spoločností pre podporu imigrantov, ale i cirkvi.

Koniec sedemdesiatych a začiatok osemdesiatych rokov bol venovaný „politike
pomoci k návratu“20 do vlasti. Každý kandidát, ktorý požiadal o návrat bol „odškodnený“
sumou 10 000 frankov.21 Túto možnosť ale využila len zanedbateľná časť tých, komu bola
určená. Do svojej vlasti sa vrátili prevažne starší ľudia španielskeho a portugalského pôvodu.
Medzi rokmi 1978 a 1981 remigrovalo 94 000 osôb.22 Na druhej strane snahy francúzskeho
prezidenta Valéry Giscard d´Estainga riešiť problém nelegálnej imigrácie usmerňovali
podobu imigračnej politiky za jeho vlády do roku 1981. Dokladom o tom je i rozdiel v počte
vyhostených nelegálnych imigrantov medzi rokmi 1978 a 1979. Jednalo sa až o 80 000
vyhostených v porovnaní s 5 000 v predošlom roku.23 Ešte pred tým, v roku 1977, sa Valéry
Giscard d’Esteing usiloval o odchod približne 500 000 legálne pobývajúcich obyvateľov
alžírskeho pôvodu. Všetci vlastnili buď platné povolenia k pobytu, alebo boli dokonca
francúzskymi občanmi. Tento svoj úmysel chcel docieliť tak, že by im zamietol obnoviť
ďalšiu žiadosť o povolenie k pobytu. Proti tomuto návrhu sa však postavila ľavica, cirkev
a odbory. Ani časť jeho vlastnej administratívy ako napríklad minister zahraničných vecí
François Poncet sa nepostavila za tento zámer.

20

„Politique d‘aide au retour“, Podľa: Khames Djamel, Paoletti Françoise, Quelle immigration en France?

(Paris, 1993), str. 53.
21

Toto odškodňovanie sa zachovalo v povedomí francúzskych občanov pod názvom „million Stoléru“. Podľa

Lionela Stoléruho, štátneho sekretára pre záležitosti manuálnej práce a imigrácie. Podľa: Bernard Philippe,
Immigration: le défi mondial (Paris, 2002), str. 87.
22

Khames Djamel, Paoletti Françoise, str. 53.

23

Khames Djamel, Paoletti Françoise, str. 53.
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V roku 1981 sa vo Francúzsku stáva prezidentom Francois Mitterrand24 a k moci sa
dostáva rovnako ladená Parti socialiste25. Hneď na začiatku svojho pôsobenia, 27. 10 1981,
socialisti zrušili opatrenia prijaté v zákone „Bonnet“ prijatého predošlou vládou 10. januára
1980. Zanechávajú politiku „pomoci k návratu“. Vypovedanie z krajiny nelegálne
pobývajúcich imigrantov je zakázané.26 Nelegálny pracovný pomer na území Francúzska si
nelegálne pobývajúci cudzinci mali právo regularizovať na základe zákona prijatého na
počiatku volebného obdobia nového prezidenta. Túto možnosť ale využilo len asi 130 000
osôb.27 Socialistická vláda sa odhodlala i k ďalšiemu kroku v prospech nelegálnych
imigrantov. Nezamestnanosť už nikdy viac nemohla viesť k odmietnutiu obnovenia povolenia
k pobytu. Problematiku obnovy dokladov potrebných k pobytu vyriešil nakoniec parlament
zákonom z roku 1984. Jednohlasne odhlasoval zákon, podľa ktorého „každý cudzinec
pobývajúci legálne vo Francúzsku, nech je akéhokoľvek pôvodu, má právo na obnovenie
povolenia k pobytu s výnimkou, že by ohrozoval verejný poriadok“28.

Na druhej strane negatívne vnímanie rastúceho počtu prisťahovalcov vo Francúzsku
zviditeľnilo v komunálnych voľbách roku 1983 stranu radikálnej pravice, Národný front. Jeho
program priťahoval najmä nespokojných občanov Francúzska. Touto problematikou sa však
budeme zaoberať neskôr.

V roku 1984 bol doklad o povolení k pobytu stanovený na dobu desiatich rokov.
Boli ním nahradené dva do vtedy požadované dokumenty: pracovné povolenie a krátkodobé
povolenie k pobytu. Zamedzilo sa tak situáciám, v ktorých by bol cudzincovi odobratý jeden
z dokladov ale ten druhý by ostával platný a vypovedanie z krajiny by tým bolo protiprávne.

24

Prezidentom v dvoch volebných obdobiach, 1981 až 1988 a 1988 až 1995

25

Ľavicovo orientovaná strana francúzskych socialistov, Parti socialist. Vo vláde bola vo viacerých volebných

obdobiach v rokoch 1981 až 1986 a 1988 až 1993, 1997 až 2002.
26

Je to možné len v prípade ak bol nelegálne pobývajúci prisťahovalec odsúdený na dobu minimálne jedného

roka nepodmienene.
27

Bade J. Klaus, str. 325

28

„..., un étranger en situation régulière, qu‘elle que soit son origine, a droit au renouvellement des on titre, sauf

s‘il porte atteinte à l‘ordre public.“, Podľa: Weil Patrick, Études, Nationalité: l’originalité française (Paris,
Marec 2003), str. 327.
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Pod názvom „dobrovoľné znovuzačlenenie“29 bola obnovená politika pomoci
prisťahovalcom pri návrate do krajiny ich pôvodu, prerušená v roku 1981. Reštrukturalizácia
veľkých spoločností viedla k prepúšťaniu zamestnancov, prednostne cudzincov, ktorí túto
pomoc často využili. Medzi rokmi 1984 a 1990 remigrovalo 70 300 osôb pričom
prepustených cudzincov bolo medzi rokmi 1981 a 1992 na 120 000.30

V roku 1986 sa k moci dostala pravica tvorená frakciami RPR-UDF. Zákony, ktoré
prijali boli charakteristické väčšími reštrikciami pre vstup a pobyt cudzincov vo Francúzsku.
Príkladom tejto politiky sa stalo vyhostenie 101 nelegálne pobývajúcich Malijcov 18. októbra
1986. Podstatnú zmenu v tomto smere zaviedol minister vnútra Charles Pasqua vo svojom
zákone z roku 1986. Tento zákon pojednával o obmedzeniach pri prideľovaní povolenia
k pobytu a presne vyčlenil tie skupiny imigrantov, ktorí ho môžu získať.

Následne bol

schválený i zákon, podľa ktorého právo na získanie povolenia k pobytu stráca osoba odsúdená
k šiestim mesiacom vezenia. Platilo to tentokrát i v prípade cudzincov pobývajúcich vo
Francúzsku dlhšie než od svojich desiatich rokov. Zlučovanie rodín bolo pribrzdené
povinným predložením predbežnej žiadosti na „Departmentálnom riaditeľstve pre zdravotné
a sociálne záležitosti“, DDASS31, čo zefektívnilo kontrolu nad žiadateľmi. V rámci procesu
európskej integrácie v oblasti imigrácie bola v roku 1986 zavedená i vízová povinnosť pre
obyvateľov väčšiny krajín tretieho sveta. Zmena v tejto legislatíve nastala po predčasných
voľbách do francúzskeho parlamentu v roku 1988. Zvíťazili v nich po dvoch rokoch opäť
Socialisti. Vypovedanie z krajiny bolo opäť možné vykonať len po riadnom súdnom
prešetrení. Podobne i každý od svojich desiatich rokov žijúci cudzinec vo Francúzsku si
mohol obnoviť povolenie k trvalému pobytu, či už bol trestaný alebo nie.

Po zmenách podmienok získania povolenia k pobytu a občianstva siahli francúzske
vlády v priebehu 90. rokov 20. storočia. Je na mieste podotknúť, že imigračná politika 90.
rokov sa podobne ako v priebehu 80. rokov menila akonáhle sa striedali ľavica s pravicou pri
moci. Riešenie problémov spojených s imigráciou sa obmedzilo prevažne na zmeny v Code
de la nationalité. Toto obdobie už bolo do značnej miery ovplyvnené prítomnosťou

29

„aide à la réinsertion“, Podľa: Bernard Philippe, Immigration: le défi mondial (Paris, 2002), str. 92.

30

Khames Djamel, Paoletti Françoise, str. 56.

31

Direction départementale des affaires sanitaires et sociales, DDASS
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Národného frontu a aféry s moslimskou šatkou vo francúzskom politickom prostredí. Preto je
týmto dvom problematikám venovaný priestor na nasledujúcich stranách.

Smerovanie imigračnej politiky francúzskej vlády, a teda i podobu Code de la
nationalité ovplyvňovali zvlášť od počiatku 80. rokov svojou volebnou podporou francúzski
občania. Politika ľavicových strán v tomto období bola typická ústretovosťou voči legálnym
i nelegálnym imigrantom. Na druhej strane politika pravice bola skôr charakteristická
zavádzaním opatrení v neprospech prisťahovalectva. Tento postoj pravice bol ovplyvnený
rastúcou volebnou podporou radikálnej pravice.

32

Tá v podobe strany Národného frontu

vstupovala čoraz intenzívnejšie do politického života vo Francúzsku.

Hoci bol Národný front založený už 5. októbra 1972, získal v najbližších
parlamentných voľbách konaných v nasledujúcom roku len 1, 32% hlasov.33 Vtedy vstupoval
Národný front, vedený Jean-Marie Le Penom, na politickú scénu ako strana „sociálnej,
ľudovej a národnej pravice“34. Volebný slogan smerovaný proti prisťahovalectvu použil
Národný front po prvýkrát v parlamentných voľbách v roku 1978. Tento slogan znel: „Milión
nezamestnaných sa rovná miliónu imigrantov navyše“.35 Tieto voľby s len 0,29% hlasov boli
vtedy pre Národný front zatiaľ neúspešné.36

Prielom nastal až počiatkom osemdesiatych rokov. Prvým viditeľným úspechom
tejto strany sa stal výsledok volieb do mestských zastupiteľstiev v roku 1983. V nich bol
kandidát Národného frontu, Jean-Pierre Stirbois zvolený do mestskej rady v Dreux.
Nezanedbateľným úspechom boli výsledky o rok neskôr konaných volieb do európskeho
parlamentu. Národný front v nich získal až 10,95% hlasov.37

Veľkú zmenu vo francúzskom volebnom systéme priniesol jún 1985. Parlamentné
voľby sa z väčšinového dvojkolového systému zmenili na jednokolový volebný systém
proporčný. Táto zmena priniesla možnosť presadiť sa i malým stranám. Hlas, ktorý dali voliči
32

Francúzska imigračná politika po roku 1945 je podrobnejšie spracovaná v kapitole číslo 2b.

33

Camus Jean-Yves, Le Front National (Toulouse, 1998), str. 9.

34

„la droite sociale, populaire, nationale“, Podľa: Camus Jean-Yves, str. 10.

35

„Un million de chômeurs, c‘est un million d‘immigrés de trop“, Podľa: Camus Jean-Yves, str. 11.

36

Lancelot Alain, Les élections nationales sous la Ve République (Paríž, 1998), str 65.

37

Lancelot Alain, str. 84.
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Národnému frontu v parlamentných voľbách v roku 1986 bol hlasom protestným.38
Protestovali najmä „voliči z miest, čím vyjadrili svoj skromný nesúhlas so znepokojujúcim
stavom ekonomiky a spoločnosti“, ale tiež nesúhlasili s výškou „daní“.39 Na podobnej úrovni
volebnej podpory sa ocitol Národný front i v predčasných parlamentných voľbách v júni
1988, v ktorých získal až 9,8% hlasov.40 Ešte vyššiu volebnú podporu získala táto strana
radikálnej pravice vo voľbách v marci 1993, v júni 1997 a v júni 2002. Národný front v nich
získal postupne 12,76%, 15,24% a 11,34% hlasov.41

V priebehu 90. rokov vsadil Národný front i na kritiku korupcie v stranách tzv.
„bandy štyroch“, zloženej z UDF, RPR, PS, PC.42 Reagoval tak na strácajúcu dôveru
francúzskych voličov voči elitám.43 Od roku 1995 používaný slogan „ani pravica, ani ľavica“
má v úmysle prilákať ľudové voličstvo.44

Od roku 1988 možno sledovať i volebné úspechy vedúceho predstaviteľa strany
Národného frontu Jean-Marie Le Pena v prezidentských voľbách. V tomto roku, počas svojej
kandidatúry na post prezidenta získal v prvom kole až 4 376 742 hlasov. Toto číslo
predstavovalo až 14,37% hlasov zúčastnených voličov.45 S takýmto voličstvom sa Le Pen
zaradil na štvrté miesto v poradí úspešnosti.

Prezidentská kampaň na jar roku 1995 bola súbojom troch hlavných kandidátov.
Kandidáti pravice Jacques Chirac a ľavice Lionel Jospin viedli stratégiu, podľa ktorej

38

Camus Jean-Yves, str. 12.

39

„Le vote FN est alors une protestation de l’électorat urbain et modeste face aux bulversements économiques et,

sociaux, à l‘étatisme et aux impôts.“, Podľa: Camus Jean-Yves, str. 12.
40

Lancelot Alain, str. 95.

41

Assemblé nationale, Élections législatives 9 et 16 juin 2002, available at http://www.assemblee-

nationale.fr/elections/resultats.asp.
42

„Bande des quatres“, zložená z Union pour la démocratie française, Réunion pour la république, Parti

socialiste a Parti comuniste., Podľa: Camus Jean-Yves, str. 13.
43

Camus Jean-Yves, str. 13.

44

„Ni droite ni gauche“, Podľa: Camus Jean-Yves, str. 13.

45

Lancelot Alain, str. 84.
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„imigrácia už nie je v centre prezidentských debát“46. „Chirac veril, že zákon Pasqua mu
prinesie Le Penových voličov. Lionel Jospin (veril), že je bezpečnejšie ich (Le Penových
voličov) nekritizovať ak nechce riskovať stratu časti svojho voličstva.“47 Le Penov program
sa na druhej strane opieral o problematiku imigrácie. Prezentoval v ňom svoj zámer nechať
„organizovane odísť so cťou tri milióny nelegálne pobývajúcich cudzincov nepochádzajúcich
z Európy“48. Možno i na základe týchto skutočností sa Le Penovi podarilo dostať v prvom
kole až 15,3% hlasov.

Snáď najväčšie úspechy prežíval Le Pen počas prezidentských volieb v roku 2002.
S volebnou podporou 16,86 % hlasov sa mu podarilo prebojovať do druhého kola. 49 V tom sa
však prejavilo znepokojenie z toho, že by sa Le Pen predsa len mohol dostať do Elyzejského
paláca50. Jacques Chirac sa preto s 82,21% hlasov voličov stal po druhýkrát prezidentom.51
Toto znepokojenie z možného nástupu Jean-Marie Le Pena k moci sa prejavilo i v roku 2007.
V prezidentských voľbách, ktoré sa konali na prelome apríla a mája toho roku stagnovali Le
Penove úspechy na 3 834 530 hlasov, čo predstavovalo približne 10,44% zúčastnených
voličov.52 Umiestnil sa tak až na štvrtom mieste za kandidátmi, Nicolasom Sarcozym,
Ségolène Royalovou a Françoisom Bayrouom.

Hoci je problematika imigrácie jednou z dlhodobých priorít Národného frontu, určite
nie je jedinou. Táto strana sa vyjadruje k témam ako sú demokracia, ekonomika, trh práce,
pozícia Francúzska v Európskej únii, školstvo, kultúra, občianstvo, bezpečnosť a zahraničná
politika.

46

„L’immigration n‘est plus au centre du débat présidetiel.“, Podľa: Le Monde, 19. apríl 1995, 29. apríl 2007,

available at . http://www.lemonde.fr/cgibin/ACHATS/acheter.cgi?offre=ARCHIVES&type_item=ART_ARCH_30J&objet_id=362848 .
47

Weil Patrick, 2004, str. 293.

48

„Départ organisé dans la dignité de trois millions d‘étrangers en situation réguliére mais non européens“,

Podľa: Weil Patrick, 2004, str. 293.
49

Conseil constitutionnel, 29. 4. 2007, Available at http://www.conseil-

constitutionnel.fr/dossier/presidentielles/2002/documents/tour2/resultat.htm .
50

L’Elysée, Elyzejský palác, sídlo úradu francúzskych prezidentov v Paríži.

51

Viď. Odkaz č. 83.

52

Conseil constitutionnel, 15. máj 2007, Available at http://www.conseilconstitutionnel.fr/dossier/presidentielles/2007/documents/tour1/resultats.htm.
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„Francúzsko je podľa Národného frontu krajinou založenou na „kresťanských
tradíciách“ a za predkov francúzskych občanov pokladá predovšetkým

„galské“ kmene.

Demokraciu pokladá podľa slov Jean-Marie Le Pena za „najmenej zlý režim“. Kritizuje však
„skorumpovaných politikov“ vo francúzskej vláde. Využíva argument, že Národný front
nebol nikdy súčasťou žiadnej vlády. V ekonomickej sfére by chcel „zrušiť daň z príjmu, ktorú
pokladá za nespravodlivú“. Na trhu práce by chcel „zaviesť uprednostnenie občanov
v prístupe k zamestnaniu“ na úkor cudzincov. „Podporuje návrat k 39 hodinovému
pracovnému týždňu a k piatim týždňom platenej dovolenky.“ Národný front odmieta prvky
„federálnej Európy, ktoré sú cieľom Maastrichtskej zmluvy“. Európa by podľa slov jedného
z hlavných predstaviteľov Národného frontu Bruna Megreta mala byť založená na „rovnakom
etnickom pôvode, rovnakom kresťanskom náboženstve, rovnakej histórii, rovnakých
zvykoch, rovnakých mravoch.“53

Na imigráciu nazerá Národný front nasledovne. „Identitu francúzskeho národa
zakladá na práve krvi. Za asimilovateľných pokladá len „cudzincov európskeho pôvodu
vyznávajúcich katolícku vieru“. Židia sú pre Národný front dodnes „vnútorným nepriateľom,
ktorý má za cieľ rozpustiť (francúzsky) národ“. Tento jeho postoj sa veľmi nelíši od postoja
vichystického režimu. V ňom totiž patrili Židia medzi štyri „neželané“54 skupiny obyvateľov.
Patrili medzi ne okrem Židov imigranti, komunisti a slobodomurári. Jedným z cieľov politiky
Národného frontu je „definitívny, ale postupný vývoz cudzincov“. Odhaduje ich počet na 6
miliónov, bez ohľadu na to, či už majú francúzske občianstvo, alebo nie. Predstiera, že
Francúzsko je zaplavené imigrantmi z tretieho sveta, a že existencia francúzskeho ľudu je
ohrozená. Hlása „prirodzenú a legitímnu diskrimináciu medzi francúzskym národom
a cudzincami“. Žiada celkové pozastavenie prílevu imigrantov a

revíziu všetkých

naturalizácií vykonaných po roku 1962. Jedným z jeho cieľov je i zrušenie dvojitého
občianstva.“55
53

„... la démocratie est „le moins mauvais des régimes“., „... la dénontiation des politiciens „corrompus“, „Il veut

également supprimer l‘impôt sur le revenu.“, „..., le FN veut instaurer la préférence nationale à l‘embauche et
licencier en priorité des étrangers.“, „Il est favorable au maintien du temps de travail à 39 heures et de cinque
semaines de congé payé.“, „Il refuse l‘Europe fédérale qui est l‘objet du traité de Maastricht.“, „les mêmes
origines ethniques, la même religion chrétienne, la même histoire, les mêmes coutumes, les mêmes moeurs“,
Podľa: Camus Jean-Yves, str. 16-23.
54
55

„neželatí“, vo francúzštine „indésirables“
„les étrangers d‘origine européenne, géneralement catholique sont assimilables“, „... ennemi intérieur qui

aurait pour objectif de dissoudre la Nation“, „le renvoie définitif mais progressif des étrangers“, „une
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Francúzsko by sa na základe volebnej podpory strany Národného frontu dalo
rozdeliť v prvom rade na dva podobne veľké geografické celky. V departmentoch Francúzska
nachádzajúcich sa na východ od línie tvorenej mestami Caen a Perpignan volí Národný front
a Jean-Marie Le Pena pravidelne od roku 1986 viac než 10% voličov.56 Môžeme na to
poukázať výsledkami prezidentských volieb z roku 1995. Najvyššiu podporu (nad 15,7%
hlasov voličov) vtedy dosiahol Jean-Marie Le Pen v regiónoch Alsasko a Lotrinsko a
v departmentoch Ain, Aisne, Alpes-Maritimes, Ardennes, Aube, Bouches-de-Rhône, Eure,
Eure-et-Loire, Gard, Haute-Marne, Hérault, Loire, Nord, Oise, Pyrenées-Orientales, Rhône,
Var, Vaucluse.57 Najnižšiu podporu v týchto voľbách nedosahujúcu ani 3,8% získal
v regiónoch Corse, Limousin a Pays-de-la-Loire a departmentoch Ariège, Aveyron, Cantal,
Charente, Côte-d’Armor, Deux-Sèvres, Dordogne, Finistère, Gers, Ille-et-Vilaine, Landes,
Lot, Lozère, Paris a Vienne.58

Prečo francúzski občania volia Národný front? Na celonárodnej úrovni súvisia
nezanedbateľné úspechy Národného Frontu s viacerými faktormi. Jean-Yves Camus spomína
„krízu ekonomických štruktúr, stratu dôvery voči demokratickým inštitúciám a otázku
identity v rámci integrovanej Európy“59. Tieto faktory dopĺňajú iní autori napríklad
„teroristickými útokmi z 11. septembra 2001“, „vnímaním hrozby z arabského sveta“, alebo
„obavami pred emancipáciou žien a liberalizáciou mravov“.60 Na regionálnej úrovni sú
príčiny volebnej podpory Národného frontu z časti lokálne. V Alsasku je to napríklad
„imigrácia Turkov, ktorí si zachovávajú svoj životný štýl, internacionalizácia Štrasburgu
a podnikov a ústupu hodnôt u „domácich Francúzov“ ako sú poriadok, práca, autorita a čisté

discrimination naturelle et légitime entre nationaux et étrangers“, „l‘arrêt définitif des entrées nouvelles“ Podľa:
Camus Jean-Yves, str. 26.
56

Salmon Fréderic, Atlas électoral de la France 1848-2001 (Paríž, 2001), str. 76-77.

57

Salmon Fréderic, str. 77.

58

Viď odkaz č. 92.

59

Camus Jean-Yves, str. 3.

60

Le 11 septembre 2001, ..., l‘islam, l‘Arabe sont devenus l‘ennemi planétaire, ... . ... un vote masculin effrayé

par l‘émancipation des femmes et la libéralisation des moeurs... .“ Lindenberg Daniel, Marian Michel, Roman
Joël, Esprit, Radiographie du vote présedentiel (Paríž, Jún 2002), str. 84.
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prostredie, natoľko vlastné pre Alsasko“61. V severných oblastiach Francúzska zasa získaval
Národný front voličov z radov „robotníkov, ktorí v procese reštrukturalizácie

priemyslu

v oblasti prišli o prácu“62.
Autori článku Radiographie du vote présedentiel63 rozdelili francúzskych voličov do
šiestich skupín podľa ich postavenia v spoločnosti. Z nich sú tri skupiny náklonné k volebnej
podpore Národného frontu a druhé tri ho z pravidla odmietajú. Voličmi Národného frontu sú
podľa tohto článku francúzski občania s „nízkou kvalifikáciou, ktorých hodnoty sú založené
na tradíciách a majú preto väčší strach z budúcnosti“. Ďalej sú to „nezamestnaní občania
s malými príležitosťami“. A nakoniec občania, ktorí síce „vnímajú, ale odmietajú žiť
v prostredí ľudí pochádzajúcich z rôznych krajín a kultúr sveta“. Odporcami Národného
frontu sú zasa prevažne odborne či vysokoškolsky „vzdelaní“, „zamestnaní“ a tak isto tí, ktorí
„prijímajú život v kultúrne a etnicky zmiešanom“ Francúzsku. Podľa údajov z roku 1995
volilo v tohoročných prezidentských voľbách Le Pena zanedbateľné množstvo študentov
a vyučujúcich (0,3% profesorov, 1,3% učiteľov a 4% študentov).64 Volebná podpora Le Pena
pochádzala predovšetkým z rád robotníkov (30%), nezamestnaných (25%), drvivú väčšinu
predstavovali muži (viac než 90% voličov Národného frontu) a len 53% týchto voličov
pochádzalo z pravicovo orientovaného volebného spektra.65

Voličstvo Národného frontu tvorí vyhranenú zložku francúzskych občanov.
Z celonárodného pohľadu sú jeho úspechy obmedzené. V ankete z marca 1997 sa 75%
francúzskych voličov
61

vyjadrilo, že Národný front je hrozbou pre demokraciu.66

„L‘Alsace est confronté à ... migration turque refusant totalement l‘assimilation, à l‘internationalisation de sa

métropole et des ses entreprises, et au recul chez les „Français de l‘intérieur“ des valeurs qui lui sont si chères,
d‘ordre, de travail, d‘autorité et de propreté.“ Podľa: Salmon Fréderic, str. 76.
62

„... Le Pen progressa nettement dans la France septentrionale touché par le processus de déstructuration

industriel récent, chez les ouvriers, au détriment des socialistes.“ Podľa: Salmon Fréderic, str. 76.
63

„..., il y a la France des diplomés, ..., qui s‘oppose à une France de faible qualification, plus traditionnelle dans

ses activités et probablement plus craintive face à l‘avenir. ..., il y a une France de l‘emploie stable, ..., qui
s‘oppose à celle de l‘emloie plus précaire. ...., la rupture entre une France de métissage culturel, de ladiversité
des cultures, ..., et une France qui la voit mais qui ne la vie pas ... .“, Podľa: Lindenberg Daniel, Marian Michel,
Roman Joël, Esprit, Radiographie du vote présedentiel (Paríž, Jún 2002), str. 91.
64

Camus Jean-Yves, str. 24.

65

Camus Jean-Yves, str. 42.

66

Camus Jean-Yves, str. 56.
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U francúzskych voličov vo veku od 18 do 34 rokov sa rovnako vyjadrilo až 81% z nich.67
Tento postoj francúzskeho voličstva sa prejavil o päť rokov neskôr „stagnáciou Národného
frontu v druhom kole prezidentských volieb v roku 2002“. Tento fakt „poukázal na trvalú silu
odmietnutia, ktorú Národný front provokuje“68 medzi občanmi Francúzska.

Volebná podpora extrémnej pravice je vo Francúzsku založená čiastočne i na
vnímaní islamu francúzskymi občanmi. Toto náboženstvo vyznávajú prevažne imigranti
a francúzski občania pôvodom zo severnej Afriky. Vo Francúzsku ho vyznáva až 6%69 jeho
občanov, čím predstavuje druhé najzastúpenejšie náboženstvo v krajine hneď po rímskokatolíckom vierovyznaní. Aféra okolo moslimskej šatky je preto jedným z fenoménov, ktorý
nepriamo ovplyvňuje tvorbu podmienok pre získanie francúzskeho občianstva.

Pozornosť francúzskych občanov upútala aféra moslimskej šatky po prvýkrát v roku
1989. Škola Gabriela Haveza v Creil sa vtedy rozhodla, že nepripustí k vyučovaniu tri žiačky
islamského vyznania ak si nesnímu z hlavy „hijab“70. „Intenzívne mediálne pokrytie zaručilo
tomuto lokálnemu konfliktu dimenziu národnej kontroverzie, ktorá presiahla tradičné
politické členenie.“71 Na žiadosť vlády sa vtedy k tomuto konfliktu záujmov vyjadrila Štátna
rada. Podľa jej slov „nosenie náboženských znakov nebolo, ako také, nekompatibilné so
sekularitou verejného školstva“72. Na druhej strane súdy povolili školským zariadeniam, aby
„zakázali okázalé náboženské znaky, ktoré by pôsobili diskriminačne, či rušivo počas
vyučovania“73. Po niekoľkých konfliktoch podobného charakteru nariadili súdy vždy

67

Viď odkaz č. 97.

68

„..., la stagnation de l‘extrême droite au second tour, ..., manifeste la force durable du rejet qu‘elle provoque.“,

Podľa: Lindenberg Daniel, Marian Michel, Roman Joël, str. 87.
69

Ministère des affaires étrangères, 11. máj 2007, Available at

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/france_829/decouvrir-france_4177/france-a-z_2259/societe_2620/religion-lesvaleurs_5447.html.
70

Hijab je arabský výraz pre pokrývku hlavy moslimských žien, tiež u nás nazývaný ako moslimská šatka.

71

Une intense couverture médiatique avait rapidement donné à ce conflit local les dimensions d‘une controverse

nationale qui allait dépasser les clivages politiques traditionelles.“, Podľa: Cesari Jocelyne, L’islam en Europe
(Paris, No 746, 24. marec 1995), str. 30.
72

„Le port des signes religieux n‘est pas, en soi, „incompatible avec la laïcité de l‘école publique“.“ Podľa:

Cesari Jocelyne, str. 30.
73

„Les établissement scolaires puissent bannir les signes religieux de caractère ostentatoire, revendicatif,

disciminatoire ou perturbant les cours.“ Podľa: Cesari Jocelyne, str. 30.
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opätovné začlenenie vylúčených dievčat do školského procesu. V neprospech žiačok bol
vznesený až verdikt súdu v Lyone na jar 1994 po tom, čo dve žiačky z collége XavieraBichata v Nantue odmietli sňať šatku počas hodín telesnej výchovy. Sudcovia vtedy
zhodnotili, že dievčatá svojím správaním „vážne narušili priebeh pedagogických aktivít“74.
V septembri 1994 uzavrel túto problematiku François Bayrou75 uverejnením
obežníka zaoberajúceho sa moslimskou šatkou. V ňom „bez použitia jediného slova šatka
zakázal v školských zariadeniach „okázalé náboženské znaky, ktorých význam by oddeľoval
niektorých žiakov od pravidiel komunitného života školy“76. Bayrou v tomto obežníku
rozdelil náboženské znaky na „okázalé“ (zakázané) a „diskrétne“, ktoré „len poukazujú na
naviazanosť k osobnému vyznaniu.“77 Zároveň v ňom vyzval školské zariadenia, aby zaradili
do svojich vnútorných poriadkov článok upozorňujúci na to, že nosenie „okázalých
náboženských znakov, ktoré by v sebe skrývali prvky proselytizmu, či diskriminácie je
zakázané“78. Obežník vyvolal vlnu vylúčení tých žiačok, ktoré odmietli sňať moslimskú šatku
pri vstupe do školského zariadenia. Pre príklad môžeme spomenúť vylúčenie sedemnástich
žiačok z Lycée Faidherbe v Lille v októbri 1994, alebo vylúčenie šiestich žiačok z Lycée
Saint-Exupéry v Mantes-La-Jolie o mesiac neskôr. Rok 1995 bol poznačený súdnymi
procesmi vo veci, či môže nosenie moslimskej šatky viesť k vylúčeniu žiačok zo školy. 13.
apríla 1995 rozhodol súd v Lille v prospech takejto žiačky slovami: „samotné nosenie
moslimskej šatky nemôže oprávniť vylúčenie“79 zo školy. Na základe podobného výroku
nariadil súd v Štrasburgu, aby školy prijali späť osemnásť z tridsiatich šiestich vylúčených
žiačok. V júli 1995 dokonca rozhodla Štátna rada, že „záleží na škole samotnej, či uzná

74

„une perturbation sérieuse dans le déroulement des activités pédagogiques“, Podľa: Cesari Jocelyne, str. 31.

75

François Bayrou bol od marca 1993 do mája 1995 ministrom školstva vo vláde Édouarda Balladura.

76

„... sans jamais nommer le foulard, bannit des établissement scolaires les „signes si ostentatoires que leur

signification et précisement de séparer certains élèves des règles de vie commune de l‘école“.“, Podľa: Cesari
Jocelyne, str. 32.
77

„signes ostentatoires et signes discrets qui sont admis car traduisant seulement l‘attachement à une conviction

personelle.“, Podľa: Cesari Jocelyne, str. 32.
78

„les signes ostentatoires, qui constituent en eux-mêmes des éléments de prosélytisme ou de discriminations

sont interdits“, Podľa: Cesari Jocelyne, str. 32.
79

„le port du foulard islamique ne peut à lui seul justifier une exclusion“ Podľa: Le Monde, 13. apríl 1995, 12.

máj 2007, Available at http://www.lemonde.fr/cgibin/ACHATS/acheter.cgi?offre=ARCHIVES&type_item=ART_ARCH_30J&objet_id=362599.

25

moslimskú šatku za okázalý náboženský symbol“, čím narušila podstatu Bayrouovho
obežníka.

3. júla 2003 vytvoril prezident Chirac devätnásť člennú nezávislú komisiu. Jej
úlohou bolo preštudovanie aplikácie princípu sekularity vo Francúzskej republike. Jej
záverečný referát pozostával z dvadsiatich šiestich bodov, medzi ktorými sa nachádzal i návrh
zakázať nosenie okázalých náboženských symbolov a okázalého oblečenia v školských
zariadeniach. Tento návrh bol jediným, ktorý nakoniec vláda prijala. Parlament schválil zákon
zakazujúci nosenie okázalých náboženských symbolov vo verejných školách 15. marca
2004.80 Ostatné návrhy založené na rovnosti všetkých kultov pred zákonom boli zamietnuté.
Patrili medzi ne napríklad požiadavky, aby francúzsky štát „rešpektoval plnú slobodu
výstavby mešít, pohrebných rituálov, kulinárskych tradícií, ďalej uznával najdôležitejšie
náboženské sviatky náboženských menšín“81 žijúcich vo Francúzsku.

Petrick Weil, ktorý bol členom tejto komisie sa k výslednému referátu vyjadril skôr
negatívne. „Podľa neho by malo náboženstvo ostať „súkromnou záležitosťou obyvateľov
Francúzska“. „Štát preto nemá právo interpretovať náboženské symboly.“ Patrik Weil
pôvodne navrhoval, hoci neúspešne, aby sa zasiahlo proti tým, čo vyvíjajú nátlak na
moslimky, ktoré tento spôsob odievania nepraktizujú a prezývajú ich „zlými moslimkami“.“82
Možno je zaujímavé podotknúť i názor vtedajšieho ministra vnútra Nicolasa Sarkozyho. Ten
v októbri 2003 pripomenul „pred kongresom zakladateľov Rady moslimských demokratov, že
nesúhlasí so zavedením zákona zakazujúceho moslimské šatky na školách“83.

Sloboda vyznania je jednou zo zložiek demokratického systému. Zákon zakazujúci
moslimskú šatku na školách však „núti niektoré deti vybrať si medzi ich vierou a verejným,

80

Tento zákaz sa netýkal vysokého školstva.

81

„ respecter plainement la liberté de construire les mosquées, les rites funéraires et les traditions culinaires. ... la

reconnaissance des plus importantes fêtes religieuses des religions minoritaires ...“ Podľa: Weil Patrick, Esprit,
Lever le voile (Paris, január 2005), str. 52-53.
82

„L‘État n‘a pas le droit d‘interpréter les symboles religieux.“, les mauvaises musulmanes“ Podľa: Weil

Patrick, str. 47.
83

„... devant les le congrès des fondateurs du Conseil des démocrats musulmans, qu’il était hostile à l‘adoption

d‘une loi interdisant le foulard islamique à l‘école.“, Podľa: Le Monde, 21. október 2003, 12. máj 2007,
Available at http://www.lemonde.fr/web/recherche_breve/1,13-0,37-823782,0.html.
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bezplatným školstvom“84. Ako teda zneli argumenty vedúce k zavedeniu podobného zákona?
Joseph Carens ich zhrnul do štyroch základných bodov.
Na základe prvého bodu by sa mal demokratický štát „riadiť želaním väčšiny“85.
Protiargumentom ostáva, že by štát nemal zasahovať do slobody vyznania svojich občanov,
ak si to „väčšina želá“86. Nedostatočný je i argument, že tento zákon nie je diskriminačný voči
moslimom, pretože sa vzťahuje na obyvateľov všetkých vyznaní, a teda nie je zameraný proti
islamu. Kresťanská cirkev totiž neprikazuje svojim veriacim, aby nosili náboženské symboly
na verejnosti.

Druhým argumentom predloženým Carensom je fakt, že „pokrývka hlavy nie je
v skutočnosti žiadaná islamom, aspoň nie na základe správneho výkladu základných textov
koránu. Nemôžeme ale popierať ani to, že časť moslimov úprimne verí, že sa ženy musia
pokryť, aby uposlúchli náboženstvo.“87

Tretím argumentom je podriadenosť ženy mužovi, ktorú moslimská šatka zosobňuje
v kruhoch feministiek, či bojovníkov za ľudské práva. Takáto kritika však môže na druhej
strane oprávňovať štát, aby kontroloval spôsob, podľa ktorého sa ženy obliekajú. „Štát by mal
povýšiť rovnosť oboch pohlaví v školstve a v celej verejnej sfére, ale musí tak urobiť bez
požiadaviek od jednotlivcov, aby konali proti svojmu vyznaniu.“88

Po štvrté by sme mohli argumentovať, že je „potrebné chrániť slobodu vyznania,
tých mladých moslimiek, ktoré nechcú nosiť šatku, ale sú k tomu prinútené členmi ich

84

„La loi force donc certains enfants musulmans à choissir entre leur conscience et une éducation gratuite et

publique.“, Podľa: Carens Joseph H., Esprit, Démocratie, multiculturalisme et hijab (Paris, január 2005), str. 55.
85

„... mettre en oeuvre les désirs de la majorité.“, Podľa: Carens Joseph H., str. 55.
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Väčšinou sa myslí kresťanské obyvateľstvo Francúzska.
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„... se couvrir la tête n‘est pas réelement requis par l‘islam, du moins si l‘on interprète corectement

lesprincipaux textes. Mais néanmoins, on ne peut pas non plus nier que d‘autres musulmans croient sincèrement
que les femmes doivent, pour obéir la religion, se couvrir.“, Podľa: Carens Joseph H., str. 56.
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„L‘État peut et doit garantir légalité des droits à toutes les femmes qui sont sous son autorité. Il peut et doit

promouvoir l‘égalité des sexes dans l‘éducation et les autres sphères publiques, mais il doit le faire sans
demander aux individus d‘aller à l‘encontre de leur conscience.“, Podľa: Carens Joseph H., str. 57.
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komunity“89. Zákaz nosenia šatky v školských zariadeniach sa však vzťahuje na všetky
moslimky. Obmedzuje to tak slobodu vyznania tých moslimiek, ktoré šatku nosiť chcú.

V predchádzajúcich odsekoch bolo vidno, aké kontroverzné sú jednotlivé argumenty
zakazujúce nosenie moslimskej šatky v školských zariadeniach vo Francúzsku. I napriek
tomuto faktu bolo takéto opatrenie odsúhlasené vládou a potvrdené v podobe zákona.

Takto by sa dali stručne zhrnúť sociálno-politické aspekty problémov, s ktorými sa
stretávajú francúzske úrady v priebehu posledných desaťročí. Od 80. rokov 20 storočia je to
práve spomínaný fenomén Národného frontu a aféra s moslimskou šatkou, ktoré usmerňujú
tvorbu francúzskej imigračnej politiky. Súčasťou tejto politiky je do značnej miery
i legislatíva o prístupe k francúzskemu občianstvu. Preto jej je venovaná samostatná kapitola.

3. CODE DE LA NATIONALITÉ AKO SÚČASŤ RIEŠENIA PROBLÉMOV
SPOJENÝ S IMIGRÁCIOU VO FRANCÚZSKU
Code de la nationalité, ako neoddeliteľná súčasť Code civil vstúpil do platnosti
v roku 1804. Jeho zavedenie znamenalo radikálnu zmenu v podmienkach získania
francúzskeho občianstva. Územný princíp, uplatňovaný počas „Ancien régime“90, bol
zrušený. Právnik Tranchet, jeden z tvorcov Code civil, inšpirovaný rímskym právom ho
nahradil princípom dedičným. Zamedzil tým možnosť straty francúzskeho občianstva v dvoch
základných prípadoch. Týkalo sa to detí otcov s francúzskym občianstvom, ktoré sa narodili
v cudzine, ale i straty francúzskeho občianstva po dlhodobom pobyte v zahraničí. Francúzske
občianstvo sa tak stalo právom každého dieťaťa, pretože ho zdedilo po svojom otcovi,
francúzskom občanovi. Vznikol tým však dovtedy nepoznaný problém, ktorého dopady boli
citeľné o storočie neskôr. Podľa Code de la nationalité z roku 1804 žena, cudzinka, ktorá si
vzala za manžela francúzskeho občana sa stala francúzskou občiankou. Bolo tomu ale naopak
v prípade, že žena s francúzskym občianstvom, ktorá si vzala za manžela cudzinca, prevzala
automaticky občianstvo svojho manžela.
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„... est nécessaire ... protéger la liberté de conscience ... des jeunes musulmanes qui ne veulent pas porter le

voile mais y sont contraintes par des membres de leur communauté.“, Podľa: Carens Joseph H., str. 58.
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Právo pôdy bolo zavedené počas „Ancien régime“ rozhodnutím parížskeho parlamentu 23. februára 1515.

Francúzske občianstvo teda záviselo od narodenia a pobytu vo Francúzskom kráľovstve.
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Od roku 1804

mali deti otcov narodených v cudzine tak isto právo stať sa

v dospelosti francúzskymi občanmi. Tohto práva sa však kvôli brannej povinnosti zavedenej
v roku 1818 vzdávali. Vyhli sa tým vojenskej službe trvajúcej až 8 rokov. V snahe riešiť
odvody do armády i u cudzincov narodených vo Francúzsku bol v roku 1851 zavedený
princíp „double droit du sol“91. Na základe tohto princípu nadobúdali deti cudzincov narodené
vo Francúzsku okrem svojho pôvodného občianstva i občianstvo francúzske. Toto však pod
podmienkou, že otec od roku 1851, alebo od roku 1891 i matka, sa narodili vo Francúzsku.
Vláda sa takýmto spôsobom rozhodla zrovnoprávniť všetkých pred výkonom vojenskej
služby v období nízkeho demografického rastu v 19. storočí.

Druhá polovica 19. storočia už bola charakteristická prílevom prisťahovalcov zo
susedných štátov. Týkalo sa to tiež prítomnosti španielskych a talianskych kolonistov vo
francúzskom Alžírsku, ktoré bolo od roku 1848 integrálnou súčasťou Francúzska. Proces
rastu počtu cudzincov na francúzskom území vyústil zavedením nového zákona v roku 1889.
Po osemdesiatich piatich rokoch prostredníctvom tohto zákona prebehla prvá výrazná zmena
v Code de la nationalité v prospech územného princípu. Podľa neho sa deti narodené vo
Francúzsku otcovi narodenému tiež vo Francúzsku mohli automaticky stať francúzskymi
občanmi.

Územný princíp

sa

ale prakticky nevzťahoval

na všetkých

obyvateľov

„francúzskych integrálnych území“ v Alžírsku. Aby sa Alžírci islamského vyznania mohli
stať plnohodnotnými občanmi Francúzskej republiky, museli sa svojho vyznania vzdať.
Museli pritom prejsť procesom naturalizácie pod dohľadom „senatus-consulte“92. Od roku
1865 do roku 1962 sa na základe procesu naturalizácie stalo plnohodnotnými francúzskymi
občanmi len 7 000 moslimov z Alžírska.93 Na druhej strane Židia boli kolektívne
naturalizovaní dekrétom z Crémieux z roku 1870. Zmena legislatívy v prospech Alžírčanov
nastala až rokom 1962. Vtedy Alžírčania získali občianstvo podľa ich aktuálneho pobytu vo
Francúzsku, alebo v novovzniknutej Alžírskej republike.
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„Double droit du sol“, právo na dvojité občianstvo na základe územného princípu.
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„Senatus-consulte“, bolo zariadenie, ktoré, od svojho založenia v roku 1865, malo na starosti kontrolovať

proces naturalizácie u moslimov, židov a cudzincov vo Francúzsku.
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WEIL Patrick, La France et ses étrangers (Paris, 2004), str. 428.
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V priebehu 20. rokov 20. storočia sa Francúzska vláda snažila nájsť riešenie ako
zvýšiť počet francúzskych občanov. Viedli ju k tomu viac než miliónové straty na životoch
spôsobené prvou svetovou vojnou. Toto riešenie sa našlo prostredníctvom zmien v Code de la
nationalité, ktoré priniesol zákon z roku 1927. Nové zmeny sa týkali predovšetkým procesu
naturalizácie dospelých cudzincov, ktorí sa chceli stať francúzskymi občanmi. Jej dĺžka sa
vďaka tomuto zákonu skrátila z desiatich na tri roky. O naturalizáciu mohol zažiadať cudzinec
najskôr v 18 roku života ak preukázal, že vo Francúzsku pobýval po dobu najmenej troch
rokov. Počet naturalizovaných cudzincov tak po roku 1927 výrazne vzrástol. Namiesto 95 215
naturalizovaných cudzincov v roku 1926 splnilo podmienky naturalizácie už o štyri roky až
315 066 cudzincov.94 Zmeny priniesol zákon z roku 1927 i pre ženy. Francúzske občianky už
na rozdiel od predošlej doby nestratili sobášom s cudzincom svoje občianstvo. Tie ženy, ktoré
občianstvo získali na základe manželstva s francúzskym občanom museli od teraz prehlásiť
vôľu, aby sa tak stalo. Malo to svoj dopad i na demografický rast Francúzska. Odstránil sa
tým nedostatok v Code de la nationalité na základe ktorého po prvej svetovej vojne až takmer
200 000 žien stratilo štátne občianstvo manželstvom s cudzincom.95

Ústretová politika voči prisťahovalcom zavedená v roku 1927 však dlho bez zmien
nevydržala. Nespokojnosť francúzskych občanov s rýchlym pribúdaním imigrantov viedla k
zavedeniu zákona z roku 1934. Tento zákon zamedzil naturalizovaným cudzincom prístup na
verejné

posty a k povolaniu

advokátov.

„Táto

diskriminácia

voči

kvalifikovaným

naturalizovaným cudzincom odráža jednu z charakteristík francúzskej imigračnej politiky
a naturalizácie ... : imigranti sú na to, aby obsadili vo francúzskej spoločnosti povolania, ktoré
Francúzi nechcú.“96 Zákon prijatý v roku 1934 bol o štyri roky neskôr doplnený ďalšími
obmedzeniami. Naturalizovaní cudzinci mali od toho roku zrušené právo byť zvolení vo
voľbách v prvých rokoch po získaní občianstva. Právo voliť im bolo odovzdané až po
päťročnej lehote od obdržania občianstva.
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Weil Patrick, 2004, str. 424.
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Weil Patrick, Études, 2003, str. 322.
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„Cette discrimination à l‘encontre des naturalisés „qualifiés“ reflète une des caractéristiques de la politique

française de l‘immigration et de la naturalisation ...: les immigrés sont faits pour occuper, dans la cociété
française, les „bas“ métiers dont les Français ne veulent plus.“, Podľa: Monod Jean-Claude, Esprit, Être français
dans l’histoire: ombres et lumières de la nationalité (Paríž, Jún 2002), str. 132.
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V rokoch 1940 až 1944 bol v južných oblastiach Francúzska dosadený bábkový
režim pod vedením maršala Pétaina. V jeho rámci došlo k denaturalizácii 15 154 osôb.97 Tie
boli založené na spätnej kontrole naturalizácií vykonaných po roku 1927 predovšetkým
v rámci tzv. „židovského štatútu“. Tento proces bol vedený predovšetkým so zámerom
deportácie židovského obyvateľstva z územia spravovaného z Vichy. Židia tvorili až 6 000
z celkového počtu denaturalizovaných.98 Ich presun do táborov bol legalizovaný zákonom z 4.
októbra 1940.

Po tom čo sa pomery vo Francúzsku upokojili po skončení druhej svetovej vojny sa
Code de la nationalité stal samostatnou zbierkou zákonov. Stalo sa tak nariadením vlády z 19.
októbra 1945. Jedinou zmenou v tejto legislatíve bolo predĺženie doby naturalizácie z troch na
päť rokov, ktoré je platné dodnes. Toto nariadenie obsahovalo tri typy povolenia k pobytu.
Udeľovalo sa na jeden, tri a desať rokov.

Problematikou naturalizácie sa zaoberali dva nové zákony v priebehu 60. a 70.
rokov. Prvý z nich bol prijatý 22. decembra na návrh senátora Marcela Prélota. Jeho podstatou
bolo zrušenie päťročného procesu naturalizácie pre ľudí narodených, alebo pochádzajúcich z
území a štátov, ktoré boli v minulosti Francúzskymi protektorátmi, mandátnymi územiami
a nad ktorými malo Francúzsko suverénnu moc. Sú to napríklad niektoré oblasti dnešnej
Kanady a USA, krajiny bývalej Indočíny, Maghreb, Malta, Ilýrske provincie, Holandsko, ... .
Druhým v poradí bol zákon z roku 1973, ktorý rušil požiadavku naturalizácie u obyvateľov
29. teritórií a území sveta, kde je francúzština jedným z úradných jazykov. Patria medzi ne
napríklad krajiny ako Belgicko, Kamerun, Kanada, Libanon, Haiti, Mali, Demokratická
republika Kongo, Senegal, ... .

Úplná rovnosť mužov a žien v záležitosti občianstva bola zavedená až v zákone z 9.
januára 1973. Od tohto roku sa podobne ako cudzinka (od roku 1927), i cudzinec, ktorý si
vezme občianku Francúzskej republiky môže stať jeho občanom na základe prehlásenia vôle.
Tento akt uzavretia manželstva s občanom, občiankou Francúzskej republiky a s ním spojené
právo na francúzske občianstvo platí i pri sobáši uzavretom kdekoľvek na svete. Občianstvo
je prostredníctvom tohto zákona udelené jeden a pol roka po uzavretí manželstva. Rovnakým

97

Monod Jean-Claude, str. 134.

98

Viď odkaz č. 37.
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zákonom bolo ošetrené i postavenie detí zmiešaných manželstiev.99 Súčasťou tohto zákona
bolo i uznanie francúzskeho občianstva v nasledujúcich prípadoch. Po prvé, ak sú rodičia
dieťaťa narodeného vo Francúzsku neznámi. Po druhé, deťom narodeným vo Francúzsku,
ktorým ich krajina pôvodu nezabezpečuje automatický prenos občianstva na základe
dedičného princípu. Francúzska republika navyše akceptuje de facto i právo na dvojité
občianstvo.

Zákonom zo 17. júla 1978 boli zrušené i všetky obmedzenia prístupu k povolaniam
pre naturalizovaných cudzincov. Tento zákon im tiež zaručil možnosť voliť od dátumu
získania občianstva. Právo byť zvolený ihneď po získaní občianstva im bolo odovzdané až
zákonmi z 8. a 20. decembra 1983. Bola tak zrušená desaťročná čakacia lehota zavedená v
roku 1938.

Predzvesťou vývoja Code de la nationalité v 90. rokoch 20. storočia bol zákon
Pasqua prijatý pravicovou vládou 11. júna 1986. Jeho podstata bola založená na strachu
pravicových strán z rastúcej voličskej podpory radikálnej pravicovej strany Národného frontu.
Minister vnútra, Charles Pasqua sa preto rozhodol riešiť tento problém „úpravou práva
bezproblémového prístupu detí imigrantov k francúzskemu občianstvu“100. Pasquom
zamýšľané odmietnutie obnoviť povolenie k pobytu mladým imigrantom101 v prípade, že by
„predstavovali hrozbu pre verejný poriadok“102 bolo nakoniec prijaté i ľavicou. Povolenie
k pobytu na dobu desiatich rokov bolo i naďalej zachované. Tento zákon taktiež
oprávňoval napríklad vzdušnú a pohraničnú polícii aby triedila žiadateľov o azyl pred tým než
ich žiadosť bude preverená Francúzskym úradom na ochranu utečencov a ľudí bez domova,
O.F.P.R.A.103. Protesty proti tomuto zákonu nedali na seba dlho čakať. Viditeľne protestovali
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„Est francais l’enfant, légitime ou naturel, dont l‘un des parents au moins est français.“: „Má francúzske

občianstvo dieťa, legitímne, alebo prirodzene, ktorého aspoň jeden z rodičov má francúzske občianstvo.“ Podľa:
Bouineau Jacques, Roux Jérôme, 200 ans de Code civil (Paris, 2004), str. 156.
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Weil Patrick, 2004, str. 278.
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Myslia sa legálne pobývajúci imigranti, narodení v cudzine aj vo Francúzsku.

102

Weil Patrick, 2004, str. 279.
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Office française de protection des réfugiés et apatrides, O.F.P.R.A.
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skupiny ako S.O.S.-Racisme104 a GISTI105 až do roku 1988. Po tohoročných prezidentských
voľbách bol tento zákon Françoisom Mitterrandom zrušený.

Bol to Albin Chalandon, ktorý v mene vlády navrhol reformu Code de la nationalité.
Svoj návrh pod číslom 444 predložil Národnému zhromaždeniu 12. novembra 1986. Na jeho
základe muselo dieťa imigranta narodené vo Francúzsku osobne prehlásiť záujem stať sa
francúzskym občanom. Vláda tento návrh obhajovala heslom „želanie žiť pospolu“106. Táto
reforma bola odsúdená k zániku pre nesúhlas ľavice a cirkvi. Vláda sa obávala i študentských
demonštrácií, ktoré by prijatie tohto textu vyvolalo. Študenti už totiž v týchto dňoch
demonštrovali proti reforme univerzít. Pravicový premiér Jacques Chirac nakoniec založil
aspoň „commission des sages“107. Táto komisia bola založená 22. júna 1987. Jej predsedom
sa stal M. Marceau Long, viceprezident Štátnej rady. Jej úlohou bolo preskúmať, či je Code
de la nationalité „ešte adaptabilný s potrebami dnešných a budúcich časov“108. Záver tejto
komisie spočíval v jednom centrálnom návrhu. Vo Francúzsku narodené deti legálne
pobývajúcich imigrantov, sa mali stať francúzskymi občanmi po jednoduchom prehlásení
vôle po 16. roku života.

Obdobie medzi rokmi 1988 a 1993 bolo sprevádzané pôsobením ľavicovej vlády.
Nástup pravice k moci v roku 1993, predstavoval návrat k zmenám v Code de la nationalité.
Dňa 2. júna 1993 vyhlásil Charles Pasqua pre francúzsky denník Le Monde, že „Francúzsko
už viac nechce byť krajinou imigrácie“109. V tomto zmysle navrhol i nový zákon, ktorý bol
onedlho prijatý. Stalo sa tak 22. júla 1993. Jeho cieľom bolo pribrzdiť legálne usádzanie sa
cudzincov, rodín, či parterov francúzskych občanov, ktorí nemajú francúzske občianstvo,
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S.O.S.-Racisme, organizácia založená na jeseň 1984 Françoisom Mitterrandom, s cieľom mobilizovať tú

zložku francúzskej spoločnosti, ktorá bola naklonená k spolužitiu s imigrantmi v jednej krajine. Mala tak zaplniť
voľné miesto v boji proti extrémnej pravici.
105

GISTI, Groupe d‘information et de soutien des immigrés, Informačná a podporná skupina pre imigrantov

založená v roku 1972 za účelom poskytovania informácií a právnického poradenstva pre cudzincov
106

„Désire de vivre ensemble“, alebo želanie žiť spolu v jednom spoločenstve francúzskych občanov.
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Weil Patrick, 2004, str. 284.
„La France ne veut plus être un pays d’immigration.“, Podľa: Weil Patrick, La France et ses étrangers, str.

290.
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dlhodobo pobývajúcich cudzincov, utečencov a študentov.110 Pasquov zákon sa snažil ošetriť
prístup legálnych prisťahovalcov nasledovne. V prvom rade vyžadoval, aby deti narodené vo
Francúzsku, ktorých rodičia sa narodili v zahraničí a pri príchode do Francúzska nemali
francúzske občianstvo prehlásili vôľu stať sa francúzskymi občanmi. Toto prehlásenie mali
právo vykonať medzi 16. a 21. rokom života. V druhom rade predĺžil čakaciu dobu potrebnú
na získanie francúzskeho občianstva u cudzincov, ktorí uzavreli manželstvo s francúzskym
občanom či občiankou. Títo museli na základe zákona Pasqua čakať dva roky namiesto
pôvodných šesť mesiacov od uzavretia manželstva, aby mohli prehlásiť svoju vôľu stať sa
francúzskymi občanmi. Po tretie, zaviedol i zmeny v prístupe k dvojitému občianstvu pre deti
rodičov narodených v Alžírsku pred rokom 1962. Tie dostávali od roku 1962 francúzske
občianstvo automaticky. Od teraz museli doložiť doklad o minimálne päťročnom
nepretržitom pobyte vo Francúzsku.

Odozva na následky zákona Pasqua z roku 1993 nedala na seba dlho čakať. Veľkú
pozornosť médií a teda i francúzskych občanov pritiahla v roku 1996 aféra s tristo
nelegálnymi imigrantmi z Afriky. Tí 22. marca toho roku začali okupovať priestory kostola
svätého Ambróza pri Paríži. Týmto aktom sa chceli dovolať svojich práv stať sa francúzskymi
občanmi. Argumentovali svojím dlhodobým pobytom vo Francúzsku a dlhom, ktorý
nesplatila Francúzska republika ich predkom za pomoc vo svetových konfliktoch 20.
storočia.111 Vláda sa však rozhodla po výzvach, aby kostol opustili kostol nasilu evakuovať.
Po tomto čine sa však presunuli títo Afričania najprv do Cartoucherie de Vincennes, potom do
lokálov patriacim SNCF112 a nakoniec do kostola Saint-Bernard de la Chapelle. Francúzsky
minister vnútra Jean-Louis Debré sa nakoniec rozhodol týchto nelegálnych prisťahovalcov
vyhostiť z krajiny. Došlo k tomu 23. augusta 1996.

Do tejto aféry sa následne zapojil i prezident Jacques Chirac. Jeho úmyslom bola
reforma zákona Pasqua z roku 1993, aby tak zvýšil jeho efektivitu. Jeho reforma sa objavila
v podobe nového zákona schváleného 24. apríla 1997. Tento zákon zvaný „Debré“ po
vtedajšom ministrovi vnútra pozostával z viacerých zásadných bodov. Na jednej strane
povolil poskytnúť povolenie k pobytu ďalším skupinám nelegálnych imigrantov. Na strane
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Weil Patrick, 2004, str. 290.

111
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Société nationale des chemins de fer, SNCF, alebo Národná železničná spoločnosť.

34

druhej predĺžil držanie vo väzbe nelegálne pobývajúcich imigrantov z 24 na 48 hodín.
Zároveň rozšíril právomoci polície pri kontrole úžitkových vozidiel s cieľom zabrániť
nelegálny prevoz imigrantov. Tento zákon sa však nedotkol záležitosti obnovy povolenia
k pobytu.

V roku 1997 vyhlásil prezident Chirac predčasné parlamentné voľby. Tie však
vyhrala francúzska ľavica. Súčasťou jej volebného programu boli i zmeny v imigračnej
politike. Zneli nasledovne: „Zrušíme zákony Pasqua-Debré. Obnovíme základné práva
v manželstve, rodinnom živote a právo na azyl, tak ako i Code de la nationalité v jeho
republikánskej podobe.“113 Po nástupe k moci, k 31. júlu 1997, odovzdal Patrick Weil,
vedecký pracovník v C.N.R.S., premiérovi Lionelovi Jospinovi dva referáty so sto
štyridsiatimi navrhovanými úpravami imigračných zákonov zasahujúcich i do oblasti Code de
la nationalité. Ich cieľom bolo pôsobiť proti ilegálnemu prisťahovalectvu a zároveň
neobmedzovať legálne prisťahovalectvo. Medzi tieto návrhy patrilo napríklad rozšírenie práva
azylu pre osoby, ktorým by hrozili perzekúcie pri návrate do vlasti. Ďalej obsahoval tento
referát zjednodušenie administratívneho procesu prijatia študentov a vedcov z cudziny.
Zaoberal sa

zvýšením represií proti ilegálnej zamestnanosti. Za účelom uľahčiť odvoz

nelegálne pobývajúcich prisťahovalcov na štátnu hranicu bolo navrhnuté predĺženie držania
vo väzbe z desiatich na dvanásť dní. Jedným z podstatných návrhov, protichodným
z politikou pravice bol návrh znovu zaviesť mechanizmus individuálnych trvalých
regularizácií po desiatich rokoch ilegálneho pobytu vo Francúzsku. Tieto návrhy však
neobsahovali zmienku o zrušení zákonov Pasqua-Debré. Nový zákon obsahujúci väčšinu
spomínaných návrhov bol prijatý 11. mája 1998 pod názvom Chevènement114.

Ďalší zákon doplňujúci zákon Chevènement, formujúci Code de la nationalité
vstúpil do povedomia pod názvom Guigou115. Jeho konečná verzia vstúpila do platnosti 16.

113

„Nous suprimerons les lois Pasqua-Debré. Nous rétablirons les droits fondamentaux au mariage, a la vie en

famille et le droit de l’asile, ainsi que le code de la nationalité dans sa vision républicaine.“, Podľa: Weil Patrick,
2004, str. 297.
114

Jean-Pierre Chevènement, francúzsky minister vnútra od roku 1997 do roku 2000. Tento zákon sa tiež

prezýva „R.E.S.E.D.A. : relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France et au droit à l’asile“, čiže zákon
„vzťahujúci sa k vstupu a pobytu cudzincov vo Francúzsku a k právu na azyl“, Podľa: Weil Patrick, 2004, str.
301.
115

Élisabeth Guigou, Ministerka spravodlivosti v ľavicovej vláde Lionela Jospina v rokoch 1997 až 2000.
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marca 1998. Týmto zákonom sa zrušila povinnosť detí cudzincov narodených vo Francúzsku
prehlásiť svoju vôľu stať sa francúzskymi občanmi. Týmto zákonom, ktorý je dodnes platný,
sa tieto deti stávajú dovŕšením dospelosti automaticky francúzskymi občanmi. Nesmú si však
želať opak. Zmenou oproti zákonom Pasqua-Debré sa stal i fakt, že tieto deti majú právo
požiadať o francúzske občianstvo už v trinástom roku života. Štát pritom vyžaduje len súhlas
ich rodičov, ak sa to týka detí mladších než šestnásť rokov. Deti žiadajúce o občianstvo už
v trinástich rokoch musia splniť jednu zásadnú podmienku. Je to doklad, že vo Francúzsku
trvalo pobývajú od svojich ôsmych rokov po dobu piatich rokov. Od detí starších ako šestnásť
rokov žiadajúcich za rovnakých podmienok o občianstvo sa tak isto požaduje doklad
o minimálne päťročnom pobyte počínajúcom jedenástym rokom života. Ak by takéto dieťa
chcelo francúzske občianstvo odmietnuť má na to právo pol roka pred a rok po dovŕšení
dospelosti. Na základe údajov francúzskeho ministerstva spravodlivosti požiadalo v roku
2000 takýmto spôsobom o francúzske občianstvo 17 593 detí vo veku 13 až 16 rokov. U detí
od 16 do 18 rokov predstavovalo toto číslo 18 290. Tento počet bol o 9,3% a o 20,6% nižší
pre dané vekové kategórie detí ako v predošlom roku.116 V roku 2002 využilo právo
odmietnuť francúzske občianstvo 110 cudzincov narodených vo Francúzsku.117 V porovnaní
s rokom 1993 to bolo o 1 501 odmietnutí francúzskeho občianstva menej.118

Tým istým zákonom z roku 1998 bola skrátená na jeden rok i trojročná lehota
potrebná pre získanie francúzskeho občianstva prostredníctvom uzavretia manželstva
s občanom Republiky. Po jednom roku manželstva mohol získať cudzinec francúzske
občianstvo na základe prehlásenia vôle. Podľa vyjadrenia senátu z roku 2002 však dodnes
musí splniť nasledovné podmienky. Tento cudzinec „ nepodľahol určitým obvineniam, nestal
sa objektom vyhostenia a asimiloval sa do francúzskej spoločnosti a hlavne mal dostatočnú
znalosť francúzskeho jazyka, ... .“119

116

Weil Patrick, 2004, str. 503.

117

Weil Patrick, 2004, str. 433.

118

Viď. Odkaz č. 55.

119

„..., que (le conjoint français n ait pas subi certaines condamnations, qu il n ait pas fait l objet d un arrêté d

expulsion et qu il soit assimilé à la société française et, en particulier, qu il ait une pratique suffisante de la
langue française, ... .“, Podľa: Colas Dominique, Citoyenneté et nationalité (Paris, 2004), str. 28.
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V období po roku 2002 sa témou podmienok prijatia občianstva zaoberal aktívne
francúzsky minister vnútra Nicolas Sarkozy120. Od toho roku pracoval na novom návrhu
zákona o imigrácii. V auguste sa vyjadril k problematike regularizácie pobytu nelegálnych
imigrantov. Podľa jeho slov „žiadna masívna regularizácia nepriniesla trvalé a vyrovnané
riešenie otázok imigrácie“121. Reagoval tak na augustové okupovanie baziliky v Saint-Denis
nelegálnymi imigrantmi. Tí okupáciou manifestovali požiadavku regularizovať svoj pobyt vo
Francúzsku.

V tom istom roku oznámil, že „deti cudzincov budú do svojich 13 rokov lepšie
chránené proti vyhosteniu a proti zákazu vstupu na francúzske územie“122. Súčasťou tohto
zákona bolo i pritvrdenie v procese zlučovania rodín, v rámci ktorého dostávajú cudzinci
prichádzajúci za svojou rodinou francúzske občianstvo pol roka po príchode do Francúzska.
Tento návrh obsahoval napríklad i predĺženie administratívneho procesu z dvanástich na
tridsaťdva dní pri udeľovaní občianstva v prípade manželstva a adopcie. Zavádzal taktiež
vytvorenie databáz digitálnych odtlačkov žiadateľov o azyl. Tento návrh zákona bol prijatý
26. novembra 2003 pod číslom 2003-1119.

Rok 1998 sa stal posledným, v ktorom sa vo Francúzsku odohrali významné zmeny
v podmienkach potrebných pre získanie občianstva. Prístup k tomuto občianstvu sa ustálil na
štyroch základných predpokladoch. Sú nimi narodenie na francúzskom území, prenesenie
francúzskeho občianstva z rodičov na ich deti, uzavretie manželského zväzku s občanom či
občiankou Francúzskej republiky, alebo dlhodobý pobyt v rámci francúzskeho teritória. Tieto
štyri podmienky prístupu k francúzskemu občianstvu tak sústreďujú prvky územného
princípu, dedičného princípu, zmiešaného manželstva a procesu naturalizácie. Na základe
územného princípu sa v roku 2003 stalo francúzskymi občanmi 35 540 detí cudzincov
narodených vo Francúzsku.123 V tom istom roku vstúpilo do manželského zväzku

120

Nicolas Sarkozy, minister vnútra pravicovej vlády v rokoch 2002 až 2004 a 2005 až 2007. V roku 2004

pôsobil od marca do novembra ako minister financií.
121

„Aucune régularisation massive n’a apporté de solution durable et équitable aux questions d’immigration.“,

Podľa: La documentation française, La politique d’immigration (1974-2005) Chronologie, 29. apríl 2007,
Available at http://www.vie-publique.fr/politiques-publiques/politique-immigration/chronologie-immigration/.
122

Weil Patrick, 2004, str. 303.

123

INSEE, Fiches thématiques, 17. marec 2007, available at

http://www.insee.fr/fr/ppp/sommaire/IMMFRA05.PDF.
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s francúzskym občanom či občiankou 30 921 cudzincov.124 Občianstvo na základe uzavretia
manželstva odmietla uznať Francúzska republika v tom istom roku v 1 314. prípadoch.125
Jednou z najčastejších príčin odmietnutia uznania občianstva touto cestou boli napríklad
dôkazy, že manželský pár žije oddelene. V rámci procesu naturalizácie získalo francúzske
občianstvo 67 326 cudzincov.126

124

Viď. Odkaz č. 122.

125

Weil Patrick, 2004, str. 417.

126

Viď. Odkaz č. 122.
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4. ZÁVER
Imigrácia a zmeny v Code de la nationalité sú úzko späté s vývojom francúzskeho
národa. Boli to potreby doplniť demografické nedostatky a nasýtiť francúzsky pracovný trh,
ktoré viedli k zmenám v Code de la nationalité od konca 19. storočia až do dnešných čias.
Zmeny, ku ktorým došlo v tomto období boli až na obdobie druhej svetovej vojny prevažne
orientované v prospech prisťahovalcov. Prielom v imigračnej politike Francúzska a v prístupe
k francúzskemu občianstvu priniesla hospodárska kríza z polovice 70. rokov. Od vtedy je
možné pozorovať odlišný prístup pravice a ľavice k imigrácii.

Od polovice 80. rokov 20. storočia sa francúzska pravica výrazne angažovala
v utváraní nových podmienok potrebných pre prijatie francúzskeho občianstva. Jej návrhy
boli ovplyvnené snahou oslabiť volebnú podporu radikálnej pravice a získať tak na svoju
stranu nové voličstvo. V tomto zmysle uzákonila podmienky typu prehlásenia vôle stať sa
francúzskym občanom u detí narodených vo Francúzsku v rodine cudzincov. Taktiež sprísnila
podmienky prístupu k francúzskemu občianstvu na základe zlučovania rodín a uzavretia
manželstva s občanom Republiky. Hoci bola požiadavka prehlásenia vôle zrušená ľavicovou
vládou v roku 1998 smerovanie pravice na začiatku 21. storočia ostalo verné sprísňovaniu
imigračnej politiky. Od tohto smerovania sa neodkláňal ani návrh zákona ministra vnútra
Nikolasa Sarkozyho z roku 2003. Jeho súčasťou bolo obmedziť imigráciu v rámci zlučovania
rodín, „zrušiť mechanizmus individuálnej regularizácie imigrantov (zavedenej v roku 1998)
s úmyslom

bojovať proti pobytu na čierno“. „Cieľom jeho zmeny bolo povoliť prílev

kvalifikovaných imigrantov, ktorí by mohli byť užitoční pre Francúzsko.“127

K tomuto návrhu zákona sa verejne vyjadril i Patrick Weil. Jeho list Nicolasovi
Sarkozymu sa nachádza v májovom čísle periodika Esprit z roku 2006. Kritizuje v ňom
predovšetkým obmedzenie zlučovania rodín. Tento postup by totiž zvýšil počet imigrantov
bez potrebných dokladov, ktorí ako členovia rodiny francúzskeho občana sú chránení
článkom 8 Európskej konvencie o ľudských právach proti vyhosteniu z Francúzska. Navyše
podotýka, že dlhodobej odluke členov rodín imigrantov sa nedá zabrániť. Tento proces môže
127

„... la suppressiondes mécanismes de régularisation individuelle prévus par la loi par le souci de lutter contre

les fraudes.“ L‘objectif officiel de votre projet de loi: faire venir des immigrés dont les qualifications peuvent
être utiles à la France.“ Weil Patrick, Esprit, Lettre ouverte à Nicolas Sarcozy sur sa politique d’immigration
(Paris, Máj 2006), str. 80-81.
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viesť k situácii, kedy bude francúzska vláda nútená pristúpiť k rozsiahlym masovým
regularizáciám. Ďalšou jeho výčitkou je skutočnosť, že Sarkozyho, návrh zákona vôbec
nezahŕňal úplne otvorenie pracovného trhu pre imigrantov z nových členských krajín
Európskej únie. Odkladom otvorenia pracovného trhu pre nové členské štáty Francúzsko
prichádza o odborníkov, ktorí od roku 2004 smerujú z týchto krajín napríklad na Britské
ostrovy, do Holandska, Švédska a ďalších krajín, ktoré postupne otvárajú svoj pracovný trh
pre tieto krajiny.

Vývoj Code de la nationalité v priebehu posledných dvoch desaťročí bol poznačený
súperením francúzskej pravice a ľavice o volebnú podporu občanov Francúzska. Ľavica
preukázala svoje úmysly legalizovať pobyt nelegálnych prisťahovalcov a uľahčiť podmienky
prístupu k Francúzskemu občianstvu. Vládne pravicové strany zo strachu pred rastúcou
volebnou podporou Národného frontu vnímali potrebu sprísniť podmienky vstupu cudzincov
do Francúzska a tiež prístupu k francúzskemu občianstvu. Ovplyvňovala ju pri tom i
medializácia aféry s moslimskou šatkou. Tým, že sa francúzska vláda zamerala od polovice
80. rokov prevažne na zmeny v Code de la nationalité zanedbala napríklad proces otvárania
francúzskeho trhu pre odborných pracovníkov. Nevyvíjala ani dostatočné opatrenia v rámci
zlučovania rodín. Zvolenie Nicolasa Sarkozyho prezidentom v máji 2007 otvára pre pravicu
nové príležitosti presmerovať svoju pozornosť z legislatívy o podmienkach získania
francúzskeho občianstva i do iných oblastí imigračnej politiky. Smerovanie imigračnej
politiky novej vlády, ktorá by mala byť vytvorená po parlamentných voľbách v júni 2007 je
už záležitosťou nasledujúcich rokov.
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RESUMÉ
La France est le pays avec la tradition la plus longue de l‘immigration en Europe.
Depuis son debut, l‘immigration a beaucoup changé. Elle a changé aussi la législation
concernante l‘attribution de la nationalité en France. Cette législation est une partie intégrée
du Code civil. On l‘appelle Code de la nationalité.

Au premier lieu c‘était la croissance démographique basse de la France depuis le 19.
siècle qui a influancé la perception de l’immigration par les autorités françaises à son fin. Ce
changement concernait l‘application des traits du droit du sol dans le Code de la nationalité.
Depuis sa création il n‘y était implanté que le droit du sang. Ce fait avait lieu en 1889.
Deuxième changement s‘est déroulé en 1927. Il a modifié surtout les conditions de la
naturalisation des étrangers. Le retour du Code de la natinalité a était causé par le régime de
Vichy. À ce moment-là a été supprimé la partie des naturalisation effectués après 1927. La loi
mettant en oeuvre l‘égalité entre les sexes en ce qui concerne la nationalité est entrée en
vigueur en 1973. Ce mémoire s‘oriente surtout vers l‘époque des années quatre-vingt au début
du 21. siècle. C‘est à ce moment que cette problématique est devenue l‘une des thèmes clés
sur la scène politique.

L‘une des tâches de ce travail est d‘analyser des phénoménes qui développent les
changements dans la perception de l‘immigration chez les citoyens français. Ceux-ci, par le
support électoral du Front national et par la perception de l‘affère dite du foulard islamique,
influencent la création de la législation sur l‘attribution de la nationalité en France. La
conclusion a, sauf la récapitulation, pour objectif de déposer les nouvelles propositions de
l‘orientation de la politique française d‘immigration et de Code de la nationalité au début du
21. siècle.
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