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Úvod
Původním záměrem mé práce mělo být srovnání hlavních právních úprav
imigrace do Velké Británie ve druhé polovině dvacátého století. I když jsem
přesvědčena, že by analýza politického pozadí těchto dokumentů byla zajímavá,
bohužel rozsah bakalářské práce ji neumožňuje. Proto jsem se rozhodla odchýlit od
původní teze a rozebrat politickou situaci vedoucí k prvnímu legislativnímu omezení
imigrace. Její vývoj sleduji od roku 1948, kdy byl poprvé uzákoněn status britského
občana.

Těžiště mé práce bude tedy v událostech padesátých let. Hlavní otázka, kterou si
před prací kladu, je hledání příčiny k odkladu legislativního omezení přistěhovalectví do
Británie. Navzdory faktu, že už těsně po Druhé světové válce zde zůstala řada vojáků,
kteří bojovali na Britské straně, a navíc se spustila vlna imigrace z méně rozvinutých
kolonií, trvalo vládě přibližně patnáct let, než omezila volný vstup na své území.

Věřím, že tato doba je klíčovou pro pochopení vztahů uvnitř Commonwealthu
v průběhu dekolonizace. V rámci udržení rozumného rozsahu práce jsem ale nucena
omezit svojí analýzu na jisté vybrané problémy.

Nejdůležitějším rysem mé práce je omezení pojmu imigrace téměř výhradně na
imigraci z Nového Commonwealthu.1 Uvědomuji si, že migrace do a z Británie byla a je
komplexní záležitostí, které se účastní mnoho aktérů z téměř všech zemí světa. I
samotné zúžení zaměření na Commonwealth je značným zjednodušením situace.
Navzdory tomu věřím, že je možné zkoumat vybrané specifické události ve vztahu
k několika zemím Commonwealthu. Toto zjednodušení nám umožní zaměřit se na
některé konkrétní debaty bez současné potřeby vysvětlovat je pokaždé v kontextu debat
probíhajících o imigraci obecně. Proto tuto práci beru jako doplnění studií jiných autorů,
kteří zkoumali imigraci jako celek, případně její jiné aspekty. Já se konkrétně pokouším
o zdůraznění konfliktů v rámci vlády, které brzdily rychlé řešení rostoucího počtu
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Tento termín definuji v následujícím odstavci
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přistěhovalců. Názory se dramaticky lišily nejen mezi Konzervativní a Labouristickou
stranou, ale i uvnitř obou skupin.

Termín Commonwealth budu, vyjma jinak definovaných jednotlivých případů,
užívat ve smyslu Nového Commonwealthu. Tento neoficiální termín bývá často užíván
k označení skupiny bývalých kolonií a závislých území, které se rozhodly k setrvání
v Commonwealthu po deklaraci vlastní nezávislosti. Označení Nový Commonwealth
bylo používáno zejména v diskusi o migraci. Zde ho používám právě v tomto smyslu,
jmenovitě si pod ním budeme představovat zejména Indii, Pákistán, Bangladéš, karibské
kolonie a africké členy Commonwealthu. Toto neoficiální označení je pro naši studii
výhodné zejména proto, že z našeho pohledu tyto obyvatele spojuje odlišná barva pleti,
vyznání2 a kulturní a jazykový projev. V anglicky psané literatuře se běžně používá
v souvislosti se zmíněnými zeměmi i termínu černá, případně barevná migrace. I když
v českém jazyce zní tento termín poněkud nezvykle, budeme ho místy používat, jelikož
nenahraditelně zahrnuje přesně ty skupiny, které vzbuzovaly zájem svou snadnou
rozpoznatelností.

Termínem Starý Commonwealth budu následně označovat zejména Kanadu,
Austrálii a Jihoafrickou republiku. Tyto bývalé kolonie spojuje rychlejší tempo
uvolňování vazeb k Británii. Na rozdíl od obyvatel Nového Commonwealthu jsou
obyvatelé zmíněných zemí převážně bílé pleti, a jak si později ukážeme i žádanějšími
přistěhovalci.

Místy používám rovněž nepřesného termínu kolonie i pro ta území, která
v poválečném období získala nezávislost. Důvodem k tomu je zejména tradice tohoto
označení bývalých kolonií, které v době o které se zmiňuji, pořád přetrvávala. Jak ukážu
v rámci třetí kapitoly, reálná situace v bývalých koloniích se měnila pomalým tempem a
Británie si udržovala svůj dominantní vliv ještě značnou dobu po osamostatnění.
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Až na vybrané oblasti, kupříkladu Karibik, kde převládá křesťanské vyznání
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V práci vycházím výhradně z anglicky psané literatury. I když se jedná o velice
zajímavé téma, není mi známa existence konkrétní česky psané publikace.

Práce je rovněž zpracována převážně deskriptivním stylem. K tomu determinuje
již samotné téma, které vyžaduje prozkoumání různých zdrojů a neobsahuje mnoho
možností k samostatné úvaze. I tak jsem ale přesvědčena, že vlastní interpretace
získaných informací a analýza různých typů zdrojů může postačovat ke kvalitnímu
příspěvku k tématu poválečné imigrace.
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1. Počátky barevné imigrace
1.1. Stručná historie imigrace
Od první kodifikace britské národnosti roku 1914 a zákona Nationality and
Status of Aliens Act byl každý občan narozen v rámci korunních dominií automaticky
registrován jakožto britský subjekt. Jednalo se de facto pouze o formální ukotvení
praktikovaných zvyků.3 Praxi jednotné národní příslušnosti bylo potřeba formálně
upravit až po druhé světové válce. V roce 1946 kanadský parlament přijal zákon
ustavující kanadské občanství. Tento příklad následovaly v roce 1948 parlamenty
Austrálie a Nového Zélandu a v následujícím roce i Jihoafrická Unie.

Pro britskou vládu znamenaly tyto kroky nutnost upravit vlastní legislativu.
Nabízely se dvě možnosti. Postavení britského občana se mohlo omezit pouze na
obyvatele Spojeného království. Alternativou byla možnost vytvořit nástupce myšlenky
občanství tak, jak bylo definováno do té doby. Úprava by tedy zahrnovala všechny
zbývající kolonie a řešila by i situaci případného prohlášení samostatnosti. Vláda během
projednávání jednoznačně zavrhla možnost vyloučení obyvatel kolonií ze získání
britského občanství. Tento krok by dle poslanců popíral tradiční britskou podporu
rasové rovnosti.4 Rozhodnutí zachování společného občanství je i v dnešních časech
vnímán jako symbolický vzdor vůči projevům rasové nesnášenlivosti na území celého
Commonwealthu.5 Ve stejném zákoně byla navíc i do budoucnosti zaručena možnost
volného pohybu v rámci území Commonwealthu. Na základě této možnosti doplula dne
22. června 1948 do přístavu v Tilbury loď Empire Windrush, přivážející téměř pět set
jamajských pasažérů odhodlaných začít v Británii nový život. Tato událost je brána jako
symbolický počátek barevné imigrace do Velké Británie.

Do této doby pro Británii tradičně převažovala emigrace nad imigrací. Tento
trend přetrvává ve vztahu k většině zemí dodnes. Největší skupinou porušující tento
trend, s výjimkou nárazové válečné imigrace z evropských zemí, je právě Nový

3

British nationality law: subjects, citizens and protected persons [Online]
Databáze Hansard, záznam ze dne 7.7.1948
5
Gordon, P. et al., (1985). British Immigration Control: A Brief Guide. Londýn : Runnymede Trust, s. 2
4
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Commonwealth. I když dlouhodobě netvoří většinovou složku imigrace6, je to právě
výrazná převaha nad emigrací důvodem, proč se tak často skloňoval v rámci debaty o
přistěhovaleckých zákonech. Výjimkou nebyl ani první omezující zákon z roku 1962.

Jednalo se o první větší legislativní zásah do pozice občanů kolonií. British
Nationality Act of 1948 ustanovil status „občanství Spojeného Království a kolonií“.
To, že došlo k oficiálnímu zastřešení občanů všech kolonií i mateřské země pod jedním
názvem, naznačuje systematickou snahu udržet ideu jednotného Commonwealthu živou.
Politika „otevřených dveří“ pokračovala až do roku 1962, tedy i během všech událostí,
o kterých tato práce pojednává.

1.2. Obtížnost hledání relevantních migračních statistik
Je zapotřebí si uvědomit náhlost, se kterou se téma imigrace dostalo do
pozornosti britských orgánů. Teprve v první polovině dvacátého století došlo
k významnějším vlnám imigrace náboženských nebo národnostních skupin. K těm
patřila zejména irská pracovní síla a židovští političtí azylanti. U obou skupin nebylo
považováno za nutné zavádět podrobnější dokumentaci o každém příchozím. Zatím, co
první skupina byla součástí rodiny Commonwealthu, u té druhé by podobný krok byl
pravděpodobně citlivě vnímán.

Snaha o co nejpřesnější záznam migračních dat skýtá dvojí úskalí. Za prvé by
bylo vůbec časově a prostorově náročné věnovat pozornost každému, kdo do země
přijíždí, respektive ji opouští. Zatímco dnes jsou překážkou hlavně nekompatibilní
systémy různých oddělení, v polovině minulého století bylo zaznamenání všech
migrantů z hlediska vybavení úřadů jednoznačně nepředstavitelné.

Za druhé se musíme smířit s výraznou asymetrii existujících dat ve prospěch
těch imigračních. Každou zemi za normálních okolností zajímá hlavně přírůstek
přistěhovalců na její území. Jejich následný odchod není pro potřeby úřadů většinou
dostatečně významný k tomu, aby byly o něm uchovávány informace. Navíc jsou
6
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imigrační statistiky nejčastěji pouze vedlejším produktem existence omezené svobody
vstupu do země. V jiném případě se vytváření imigračních statistik většinou nepovažuje
za výhodné.

Konkrétně v Británii byla vnímána migrace v rámci Commonwealthu jako
součást pozitivního rozvoje kolonií, a tudíž nevznikala potřeba kontroly. I když už na
začátku devatenáctého století byly zavedeny alespoň seznamy pasažérů mezinárodní
lodní dopravy, byl to krok nikoliv obranný ze strany Británie, ale ochranářský vůči
samotným imigrantům. Hlavním cílem zavedených seznamů byl boj proti přeplněným
lodím a zlepšení cestovních podmínek. Opatření navíc nebylo efektivně vymáháno a až
do minulého století nebyly o cestujících sbírány žádné podrobnější údaje.

V jedné části se věnujeme poněkud blíže irské imigraci do Británie. Při čtení o
přistěhovalcích z Irské republiky je důležité mít na paměti fakt, že o této velice početné
přistěhovalecké komunitě neexistuje až do událostí, které zahrnuji ve své práci,
prakticky žádný spolehlivý zdroj dat. Do roku 1922 k tomu nebyl žádný důvod, jelikož
byl celý ostrov integrální součástí Velké Británie. Následně do roku 1949 spadala jižní
část Irska do Commonwealthu. Na rozdíl od ostatních zemí, které postupně získávaly na
Commonwealthu nezávislost, byla Irské republice ponechána výjimečná pozice. Vůči
Británii se i nadále nejednalo oficiálně o cizí zemi.

1.3. Poválečná realita trhu práce
Míníme-li hlouběji rozebírat problém přistěhovalců, považuji za nevyhnutelné
napsat nejdříve pár slov o pracovní situaci v Británii padesátých let. Druhá světová
válka dramaticky změnila složení dostupné pracovní nabídky. Muži v produktivním
věku byli na několik let angažováni mimo mateřskou zemi a zároveň byl vyvíjen značný
tlak na produkci jak armádního zboží, tak zásob pro potřeby vojáků. Nečekané situaci se
společnost postupně přizpůsobila. Ženy začaly nastupovat na zodpovědnější pozice a do
konce války se úspěšně adaptovaly podle potřeb trhu.
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Po návratu vojáků domů bylo pochopitelné, že za svoje služby očekávali
přinejmenším navrácení do pracovní pozice, ze které byli povoláni. Vzniklá situace byla
komplikovaná pro ně i pro ty, kteří je během války zastupovali. Některé podniky se
snažily situaci vyřešit nabídkou k návratu příchozím vojákům bez následného
propuštění stávajících zaměstnanců. Další část příchozí pracovní síly se uplatnila
v některém z rychle se rozvíjejících odvětví průmyslu. Zde se najednou otevřela
zdánlivě neuspokojitelná poptávka po lidských zdrojích. Komplikace ale nastala při
hledání dostatku dělníků, ochotných vzít těžkou manuální práci za minimální mzdu.
Nejen pro čerstvě navrácené vojáky to rozhodně nebyla ideální představa zaměstnání.
Není proto překvapivé, že mnohé firmy uvedly rekrutovací kampaně v koloniích. O
tomto faktu se zmiňuje i předmluva sborníku Forty Winters on. K přestavbě válkou
zničených veřejných budov a továren bylo nutně potřeba zkušené dělníky ochotné tvrdě
pracovat. Evropské státy se začínaly předbíhat v opětovném dosažení ekonomického
růstu. Na barvu pleti dělníků se při této příležitosti nehledělo.7

Uvedená situace způsobila radikální rozpory uvnitř vlády. Jedna část poslanců
vnímala koloniální dělníky jako prostředek nevyhnutelný k poválečné obnově. Dalo by
se říct, že hlásali pokrok za každou cenu. Tento přímočařejší výklad potřeb poválečné
britské společnosti byl obecně typičtější pro labouristy. Je to pouze logický krok.
Strana mohla očekávat, že se z příchozích dělníků časem stanou právě její voliči. Mezi
podobně smýšlející se ale řadil mimo jiné i premiér Macmillan, který stavěl svou
popularitu, kromě mezinárodních styků, hlavně na ekonomické obnově prosperity země.
Druhá část poslanců, zejména, ale opět ne výhradně, členové Konzervativní strany,
přistupovala k narůstajícímu problému pragmatičtěji. Uvědomovali si, že hlavním
nedostatkem ekonomiky není malý počet volných pracovních míst, ale naopak příliš
mnoho lidí držených na svých pozicích v rámci snahy o dosažení ideálu plné
zaměstnanosti. Tato situace plodila nutně neefektivní výstup. Přísun nové pracovní síly
by v tomto případě, za podmínky správnosti odhadu situace, rozhodně neprospěl.
Pravděpodobněji by vedl spíše ke vzniku pracovní, a možná i společenské, krize.

7
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Pro správnost druhé z interpretací nevyužití plného potenciálu ekonomiky mluví
zpětně už i jednoduchá úvaha. Dnes si jasně uvědomujeme význam automatizace
výroby pro rozvoj společnosti orientované na spotřebu. Hlavním nedostatkem imigrantů
bylo, že měli tendence zaplňovat nejméně žádané pracovní pozice. Ty by za normálních
okolností byly nevyhnutelně plně automatizovány. Ztráta pracovních míst by byla
vykompenzována rozvojem průmyslu a poptávky po novém zboží.

Obojí by mělo za následek tvorbou nových, pravděpodobně méně fyzicky
náročných, míst. Množství dostupné koloniální pracovní síly ale tlačilo náklady na
lidskou práci v méně lukrativních segmentech výroby tak nízko, že se vlastníkům
prostředků neoplácelo investovat do strojové výroby. Imigranti tak nechtěně
poškozovali nejen sebe, ale i celé odvětví. Tuto situaci ve svých pamětech výstižně
popsal Lord Hailsham.8 Relativně záhy se začal šířit i méně nadšený postoj k využití
černých dělníků. Firmy, které před časem najímaly koloniální přistěhovalce, od této
praxe postupně odstupovaly. Důvod byl převážně na straně samotných přistěhovalců.
Při tak vysokém objemu imigrace se z kolonií do Británie nutně dostalo i nemálo
nekvalifikovaných a nedisciplinovaných dělníků. Pověst celé přistěhovalecké komunity
tak utrpěla a ochota k jejich najímání prudce klesala.

Dalším faktorem pro pokles nabídky po přistěhovalecké pracovní síle mohl být
způsoben celkovým technologickým pokrokem. Největší poptávka byla náhle po
technicky vzdělaných lidech schopných vytvořit efektivnější automatizované řešení
výroby. Ti pocházeli ale převážně přímo z Británie, případně ze starých dominií. Přesun
preferencí ohledně pracovní síly z kvantitativního na kvalitativní charakter byl pro stará
dominia zjevně nevýhodný. Řešením by mohl být systém kvót, ten by bylo ale
u liberálně orientované vlády těžké prosadit. Dlouhodobým řešením byl přístup
imigrantů ke kvalitnímu britskému školství. Počet koloniálních studentů na místních
univerzitách ale začal růst teprve s nástupem hromadnější imigrace a zjednodušením
cesty do Británie. Tato cesta navíc slibovala přinést výsledky teprve za relativně
dlouhou dobu. Mezičasem zůstávali černí imigranti spojováni většinou s podřadnější
prací.
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1.4. První kontakt s masovou imigrací z Commonwealthu
Příjezd Empire Windrush pro mnoho politiků znamenal obavy z možné blížící se
vlny transatlantické emigrace v rámci Commonwealthu. Tyto obavy ještě zesílily, když
Valné shromáždění OSN v létě 1948 kriticky upozornilo britskou vládu na nízká čísla
evropských imigrantů připuštěných do země.9 Ministerstvo práce, stojící před možností
výběru podpory imigrace z Evropy nebo zámoří, preferovalo evropské přistěhovalce.
Náhlý příjezd pěti stovek nečekaných imigrantů ze zámoří ale vnímala část politické
reprezentace jako fiasko. Neschopnost předvídat podobnou akci by jí mohla být časem
vyčítána. Navíc neexistovala spolehlivá metoda, kterou by se dala odhadnout
pravděpodobnost opakování tak početného příjezdu. Vzhledem k minimu požadovaných
dat o cestujících bylo prakticky na uvážení místních koloniálních úřadů, zda počet
žádostí o vycestování přesáhl bod, kdy by začal zajímat úřady britské. Ty nevnímaly
případné opakování incidentu s Empire Windrush vlídně. V oficiálním vyhlášení
zástupce ministerstva zdůraznil rozdíl mezi právem volného pohybu a organizací
migrace jedné části Impéria do druhé.10

Nejhorší představy o zaplavení země imigranty se však v nejbližších letech
neplnily. Následující tři roky se počet černých přistěhovalců držel stabilně kolem
jednoho až jednoho a půl tisíce ročně. Teprve později, v roce 1951, se toto číslo
přehouplo přes dva tisíce.11 V prvních měsících roku 1950 tak nalézáme v Británii
kolem 25 000 přistěhovalců. Drtivá většina z nich zde pobývala už od konce války.
V tomto období se začínalo poprvé nahlas mluvit o přítomnosti imigrantů jako o
společenské otázce.12 V parlamentu se o problému poprvé zmínil kabinet dne 20. března
1950, a to v souvislosti s nedostatkem pracovních míst pro tuto skupinu. Objevily se
obavy z možných závažných komplikací, pokud by přísun pracovní síly pokračoval

9
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stejným tempem. Člen labouristů Creech Jones byl pověřen vypracováním memoranda
o této záležitosti.13

V půlce června se k tématu imigrace kabinet opět vrátil. Členové se obávali
dalšího růstu počtu přistěhovalců. Hlavním důvodem pro tyto obavy byla vysoká úroveň
státní správy14, kde bylo možné stát se státním zaměstnancem za dobrých platových
podmínek. Pokud by v jejích službách výrazněji vzrost podíl imigrantů, mohli by se
voliči začít bouřit. V Británii je služba ve státní správě tradičně vnímána velice
zodpovědně. Její úředníci pochází z nejlepších škol a tomu odpovídá i platové
ohodnocení. Bylo pochopitelné, že si ne každý dovedl představit na tradičně britské
pozici koloniální přistěhovalce.

Od přijetí zákona potvrzujícího britskou národnost a možnost volného pohybu
všem obyvatelům Commonwealthu neuběhly ještě ani dva roky a už se začala oficiálně
zvažovat možnost omezení druhého z přiznaných práv.

Výsledkem obav politiků bylo vytvoření speciální komise GEN 325. Vedením
projektu byl pověřen tehdejší Home Secretary Chuter Ede.15 Komise zasedala od
července 1950 do ledna 1951 a dospěla k závěru, že jakýkoliv pokus o úpravu
Nationality Act z roku 1948 by měl rozsáhlé a poškozující důsledky na vztah Spojeného
království a kolonií. Omezení přístupu by bylo o to hůř vnímáno vzhledem k faktu, že
obyvatelé nově vzniklé Irské republiky, byť už ne jako členové Commonwealthu, se
těšili z možnosti volného pohybu do a z Británie.16 Navíc existovaly obavy, že by
rasistická interpretace případných omezujících kroků mohla ohrozit morální autoritu
Spojeného království vůči svým koloniím.17 Proto doporučila prozatím sledovat situaci
a možnou legislativu odložit na neurčito. Tímto doporučením se kabinet řídil do konce
volebního období. Činnost komise GEN 325 probíhala v tajnosti, čím měla Labour party
otevřené dveře k ostré kritice Konzervativní strany do budoucna.
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1.5. Identifikace problému černých přistěhovalců
Nečinností se vláda ubránila kritice obchodních partnerů, problém rostoucího
počtu přistěhovalců tím ale zůstal nevyřešen. Pouze přírůstek z karibských ostrovů
vzrostl mezi lety 1953 a 1955 téměř patnáctinásobně z původních 2000 na 27500.18
Tento trend byl nepochybně částečně důsledkem zavedení restriktivních opatření ze
strany Spojených států v roce 1952.

Na straně druhé ale bylo součástí tradice udržovat nadstandardní vztahy se
starými dominii. Velká část konzervativního kabinetu byla silně fixována na
neodmyslitelnou solidaritu ve vztahu s Austrálií a Kanadou. Součástí tohoto vztahu byla
i samozřejmost volného přístupu obyvatel do Spojeného království a vice versa. 19 Bylo
zřejmé, že jakýkoliv pokus legislativně omezit imigraci bude nevyhnutelně vnímán jako
zaměřen proti černé části dominií.

Jihoafrický režim byl pro britskou stranu výjimečně citlivým tématem.
Nacionalistické tendence zdejšího režimu začínaly poutat celosvětovou pozornost a
z několika stran padal návrh, že by se celou záležitostí měla zabývat Organizace
spojených národů. Proti tomuto kroku kabinet odhodlaně protestoval. Hlavním
argumentem britské vlády byla obava, že vnější zásah by mohl pouze více umocnit pocit
izolovanosti jihoafrických nacionalistů. Mnohem důležitější ale mohl být fakt, že by tím
utrpěla pověst Británie jakožto liberální mocnosti jak ve světě, tak i mezi ostatními
dominii.

Zejména nová asijská dominia necítila k Británii tak silnou vazbu, jako starší
kolonie a bylo obtížnější získat si jejich důvěru. Značná snaha o udržení vztahů
s asijskou částí Commonwealthu byla patrná zejména po konci Suezské krize. Začátkem
roku 1958 Premiér Macmillan nezrušil plánovanou cestu do Indie ani po značné krizi
v domácí vládě.20 Zároveň ale do poslední chvíle před vydáním zákona o imigraci roku
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1962 reprezentanti britské vlády odpovídali na dotazy o možném omezení
přistěhovalectví úmyslně vyhýbavě.

Význam vztahů s dominii byl nejspíše jedním z hlavních faktorů, proč
v polovině padesátých let podobné opatření nebylo zavedeno. Byly zde oprávněné
obavy, že by tím utrpěla snaha o debatu o rasové segregaci v jižní Africe.21 Tento region
by nepochybně vnímal jakýkoliv omezující krok ze strany britské vlády jako
povzbuzení, ne-li rovnou legitimizaci akcí zde probíhajících. Lord Salisbury navrhoval
prodiskutovat téma na nejbližší konferenci premiérů zemí Commonwealthu, ale bylo
mu nekompromisně připomenuto, že nikdy nebylo zvykem rozebírat při této události
emigrační a imigrační záležitosti.22 Tím bylo rozhodnuto, že jednání se omezí na půdu
Westminsteru.

Zde byl v první polovině padesátých let nejvýznamnějším podporovatelem
myšlenky imigrační kontroly již výše zmíněný Lord Salisbury. Na rozdíl od mnoha
svých kolegů byl ochoten pracovat s konceptem oddělených pravidel pro bílé a černé
obyvatele Commonwealthu. Byl zároveň jedním z prvních Britů, který si uvědomoval
pravou příčinu zájmu přistěhovalců o usazení v Anglii. Jako hlavní lákadlo černých
obyvatel kolonií viděl štědrý rozsah sociálních služeb a obecně kvalitní welfare state.
Zatím, co v parlamentu probíhaly debaty o možnostech zaměstnání těchto přistěhovalců
a případných pobídkách k návratu domů, Lord Salisbury byl přesvědčen, že při
zachování stávajících podmínek bude minimum přistěhovalců uvažovat o opuštění
země. Stejně tak nepokládal za pravděpodobné, že by měla na rozsah imigrace vliv
nabídka práce v Británii. Naopak je pravděpodobnější, že vyspělý systém sociálních
dávek bude povzbuzením pro příjezd dalších členů rodin přistěhovalců. Za dalšího čtvrt
století by se dle Salisburyho mohl z přistěhovalectví stát fundamentální problém.

Proto při vytváření zákona v průběhu roku 1955 prosazoval systém povolení
k dočasnému pracovnímu pobytu. Povolení by řešilo nejen kontrolu celkového počtu
imigrantů, ale teoreticky by mohlo dovolovat i případnou selekci zájemců na základě
21
22
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aktuálních potřeb. Povolení k pobytu by v žádném případě nepřesahovalo dobu pěti let.
Zamezilo by se tak dlouhodobým obavám o demografický vývoj Spojeného
Království.23 Nepodlehněme ale dojmu, že Lord Salisbury fanaticky bojoval za omezení
imigrace za každou cenu. V době, kdy byli mnozí členové vlády ochotni kompromisně
omezit vstup do Británie alespoň trestaným osobám, postavil se Salisbury proti tomuto
opatření. Vnímal, že takové opatření by nebylo pouze projevem názoru vlády na to, kdo
by měl a neměl mít přístup na její území. Vymezení libovolné skupiny britských občanů
a omezení jejich práv by narušovalo celý koncept fungování britské společnosti.24

Důležitým příspěvkem do diskuze o možných imigračních zákonech je i
Salisburyho trvání na získání podpory opozičních labouristů. Mezistranický konsenzus
by minimalizoval riziko zavrhnutí celé práce Konzervativní strany po případných
prohraných volbách v nejbližších letech. Navíc protlačování tak citlivého tématu proti
vůli kolonií i největší opoziční strany by bylo velice komplikované. Nedalo se plně
spolehnout ani na podporu celé konzervativní vládní většiny. V obou hlavních
parlamentních stranách se našly výrazné hlasy pro i proti omezením. Diskuze se
protahovala tak dlouho, že se sám Lord Salisbury, navzdory svému pokrokovému
myšlení, které značně přispělo k formování hlavních myšlenek budoucí legislativy,
bohužel ve vládě nedočkal konečných debat o imigračním zákoně. Na základě
vnitrostranických rozporů rezignoval na svůj post v březnu 1957.25 Můžeme se pouze
domnívat, že za jeho odchodem mohlo stát i napětí způsobené otázkou přistěhovalců.

Názorově byl Lordu Salisburymu nakloněn i premiér Winston Churchill. Na
jedné straně byl jako politik staré školy hluboce zarmoucen postupným rozkladem
Impéria. Zároveň v něm však přítomnost barevných imigrantů přímo v mateřské zemi
vyvolávala obavy. Pečlivě sledoval zejména počty černých studentů na britských
školách, obor, který studují a jejich kroky po ukončení vzdělání.26 Pokud by jeho funkce
premiéra trvala o pár měsíců déle, mohli bychom se domnívat, že by jistá podoba
imigrační kontroly byla zavedena. Názor premiéra je shrnut v deníku budoucího držitele
této funkce Harolda Macmillana. Zde je při zmínce o otázce imigrantů z karibské oblasti
23
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vyjádřen Churchillův postoj prostřednictvím jeho hesla „Udržet Anglii bílou!“27 Při
jednom z posledních rozhovorů ještě stihnul jako premiér poznamenat, že imigrace ze
zámoří je hlavním problémem, kterému země momentálně čelí. Bohužel nebyl dle
vlastních slov schopen najít ministra, který by se problému chytnul.28

2. První pokusy o legislativní restrikce
Připomeňme si opět rychlost, kterou se problém imigrace vyprofiloval
z okrajové záležitosti na jedno z hlavních témat. Ještě před volbami v roce 1951, kdy
Konzervativní strana převzala moc, nebyla ve stranickém manifestu ani zmínka o
problému imigrace.29 Naopak ještě začátkem padesátých let převládala atmosféra
otevírání dveří. Přitom už od roku 1954 vidíme cílenou snahu o její zvrácení od více a
více členů kabinetu.

Jedním z nejzatvrzelejších zastánců právních omezení vůči imigrantům byl už od
první poloviny padesátých let také Cyril Osborne. Na rozdíl od lorda Salisburyho
nevykazoval Osborne značnější míru trpělivosti a odstupu. V rámci Konzervativní
strany reprezentuje nejen frakci dlouhodobě odhodlanou prosadit legislativní restrikce
přistěhovalectví. Jeho názory patřily zároveň ve straně k nejextrémnějším. V roce 1955
mu došla trpělivost a rozhodl se pro předložení vlastního návrhu imigračního zákona.30
Vláda zákon nechala projít ke čtení, pravděpodobně aby mohla otestovat případnou
změnu nálady za poslední měsíce. Celý návrh byl ovšem smeten ze stolu. Jeho další
protlačování nezapadalo do koncepce dobové mezinárodní politiky. Princezna Margaret
se právě měla vydat na oficiální návštěvu zámořských kolonií, zahrnující i Jamajský
ostrov. Tato návštěva byla projevem dobré vůle z britské strany a zároveň pokusem o
potvrzení vztahů do budoucna.
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2.1. Jednání odsouzené k neúspěchu
První

skutečná

podoba

zákona,

umožňujícího

právě

omezení

počtu

přistěhovalců, byla připravena až v červnu 1955. Sestavením první verze byli pověřeni
HomeSsecretary Gwilym Lloyd George a nově jmenovaný Colonial Secretary Alan
Lennox-Boyd. Na první pohled vypadal zákon vstřícně.31 Ve skutečnosti by ale vládě
umožňoval omezit vstup do Spojeného království pouze vybraným britským subjektům,
osobám pod ochranou Britské koruny a občanům Irské republiky a to za jasně
stanovených pravidel. Důležitější ale je, že připouštěl také možnost deportace osob
porušujících stanovená pravidla z území Spojeného Království. Sám Colonial secretary
byl přesvědčen, že by k návrhu na omezení nedošlo, pokud by se imigrace týkala pouze
obyvatel starých dominií a zároveň otevřeně zastával názor, že legislativa zaměřena
výslovně proti Commonwealthu by výrazně poškodila vzájemné vztahy.32 To, že si
země Commonwealthu uvědomovaly význam jednání v Londýně, můžeme vidět na
nárazovém nárůstu černých přistěhovalců začátkem roku 1955. Obvykle touto roční
dobou nebyl zájem o vycestování veliký, jelikož chladné podnebí ještě umocnilo
kulturní šok. Dá se tedy bezpečně prohlásit, že se ona vlna přistěhovalců v roce 1955
doslechla o možném zavedení omezujících opatření a snažila se využít příležitost
k relativně bezproblémovému vybavení povolení. Tento jev byl jedním z hlavních
argumentů koloniálních úředníku pro neprodlené zastavení jednání o restrikcích a tím i
odstranění dohadů mezi koloniálním obyvatelstvem.

Kupříkladu Alan Lennox-Boyd byl i přes značný vliv na jeho podobu
nejsilnějším oponentem schválení zákona. Měl k tomu hned několik důvodů. Ze své
pozice byl schopen relativně přesně odhadnout, jak by byly restrikce přijaty v koloniích.
Dle jeho názoru by se projevil odpor nejen ze strany karibských kolonii, odkud v té
době emigrovalo početně nejvíce obyvatel, ale i z kolonií na Dálném východě (země
východně od Indie a Pákistánu), v Africe a ve Středomoří.33 To by přirozeně
komplikovalo i vykonávání vlastní náplně práce pro Lennox-Boyda.
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2.2. Z pohledu Labour Party
V roce 1954 obdržel Home secretary dopis od člena Labour party Toma Reida.
V něm apeluje na zvážení otázky zavedení imigračních kontrol. Mluví překvapivě ve
prospěch takového kroku a domnívá se, že opatření by nalezlo podporu napříč
politickými stranami. Byl přesvědčen, že většina opozice sdílela jeho názor a případný
zákon by v hlasování podpořila.34 Podobný krok byl přirozeně přijat s velkou opatrností.
Vzhledem k výrazné neústupnosti, se kterou se setkala jakákoliv myšlenka restrikcí vůči
Commonwealthu ze strany hlavní reprezentace labouristů, je těžké zpětně polemizovat o
možném výsledku společné diskuze. Na náznaky jednání o možném zákonu, byť se
diskuse vedly nejdříve o otázce Irska, na kterou navážu na dalších stránkách, se vládě
dostávalo smíšených signálů.

Leader Labour party Hugh Gaitskell ale na sobě v každém případě nedával znát
známky váhání. Problematika kolonií pro něj na první pohled byla principiální
záležitostí. Ve skutečnosti bychom mohli polemizovat o tom, jak by se zachovala jeho
strana, pokud by disponovala parlamentní většinou. V této pozici se Labour party
neocitla od porážky Winstonem Churchillem. To znamená, že v průběhu prakticky celé
přistěhovalecké kauzy byl Gaitskell pouze v roli kritika. Připomeňme si, že ještě než
zaujal pozici leadera strany, si Attleeho kabinet vyžádal odhad dopadu případného
zákonu omezujícího imigraci. Pokud by tato informace byla v padesátých letech
veřejná, pravděpodobně by byl Gaitskell ochoten o problému jednat otevřeněji.

2.3. Irská otázka
Z mnoha ohledů je možné domnívat se, že imigrační zákon měl již v roce 1955
reálnou šanci na schválení, i když jeho podoba by byla odlišná od té, ke které se
nakonec kabinet přiklonil. Jak jsme již naznačili, premiér byl legislativě nakloněn a
čísla odpovídala trendu, který dle četných odborných názorů vedl k neodvratným
komplikacím. Nakonec se ale jako hlavní překážkou ukázala být problematika
imigrantů ne ze vzdálených kolonií, ale z nedalekého Irska. V rámci debat o možném
34
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schválení zákona premiér Eden ubezpečil své kolegy z konzervativní strany, že kabinet
rozhodně nepřijme žádnou omezovací legislativu v oblasti imigrace. Důvodem byl
právě fakt, že největším zdrojem imigrantů byla právě Irská republika.35

Začátek padesátých let obecně zaznamenal pracovní boom. Poptávka po
pracovní síle v Británii nastartovala masové přistěhovalectví nejen z kolonií, ale hlavně
z blízké Irské republiky. Tok irských přistěhovalců dokonce početně převýšil součet
počtu přistěhovalců z nových i starých dominií. V roce 1953 zprávy uváděly každoroční
přírůstek v podobě 60 000 irských občanů.36 Tito přistěhovalci byli téměř bez výjimky
vítáni. Praxe ukazovala, že Irové jsou schopni zapojit se do různých pracovních pozic.
Navíc Británie těžila z kulturní blízkosti obou národů. Pomineme-li křesťanské vyznání
a neodmyslitelný přízvuk, byl by Ir téměř k nerozeznání od průměrného Brita. Ubránili
se tak kupříkladu problémům s ubytováním, kterým čelili černí přistěhovalci, často
vzbuzující obezřetnost. Rozšířená neznalost anglického jazyka situaci ještě více
komplikovala. Kulturní příbuznost také přála sňatkům s místními dívkami a mládenci.
Speciálně mladých mužů byl v první dekádě po konci Války značný nedostatek a z Irska
přicházeli povětšinou mladí a schopní lidé. V srpnu 1955 bylo zřejmé, že pro další práci
na otázce imigrace je důležité jasně určit, kdo vlastně je a není Irem.37 V polovině
padesátých let se irská populace v rámci přistěhovaleckých komunit vyznačovala
extrémní kulturní spřízněností a tedy i nezanedbatelnou mírou politické participace.

2.4. Problém přetrvává
Následovalo období několika měsíců, kdy na popud odpůrců antiimigračních
zákonů byly ustaveny nové komise k přezkoumání situace. Nadále přetrvávala snaha
omezit imigraci z nových dominií bez přerušení přísunu žádaných bílých přistěhovalců.
Jeden

ze

závěrů

Kilmuirovy
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se

speciálně

problémem

přistěhovalectví, ze září 1955 poskytuje vysvětlení náhlé změny směřování britské
politiky.
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napříč

Commonwealthem sestavovány v čase jiného stupně industriálního vývoje. Jen několik
let dozadu bylo prakticky nepředstavitelné, že během tak krátké doby bude Británie čelit
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přistěhovalecké vlně o rozměrech té z poloviny padesátých let.38 Nebylo to možné už
jen z důvodu omezení, které znamenal stav dobové dopravy. Nová legislativa by tedy
pouze upravovala normy vzhledem k technologickému pokroku.

Na základě četných rozporů uvnitř kabinetu by tedy bylo nejspíš pouze
zjednodušením situace prohlášení, že za upuštěním od kontrol imigrace stojí Edenova
slabost pro vlastní rétoriku a jeho neschopnost podniknout kontroverzní krok.

39

Podobným závěrům se ale nedá upřít, že kdyby došlo k přijmutí jakéhokoliv omezení,
ušetřilo by se do budoucna mnoho dalších sporů.

Je potřebné zmínit, že nepřijetí imigračního zákona rozhodně neznamenalo, že
by většina poslanců imigraci podporovala. I nadále, dokonce možná ještě intenzivněji,
byly podnikány různé kroky, které měli za úkol zajištění Británie do budoucna. Ve
volbách roku 1955 Konzervativní strana obhájila svou pozici se ziskem třiadvaceti
křesel proti minulému období.40 Tento úspěch nepochybně vedení strany utvrdil v tom,
že veřejnost se s jejím směřováním ztotožňuje. Posílená parlamentní většina ale ještě
pořád neznamenala hladké prosazení imigračních zákonů. Rozpory v rámci strany o
budoucnosti vztahu s bývalými koloniemi přetrvávaly, a navíc začalo růst napětí ve
společnosti.

Po roce 1955 se připomínky k otázce přistěhovalců omezily téměř výhradně na
kancelář Home Office, reprezentovanou zejména Gwilymem Lloyd Georgem a jeho
rostoucími obavami o bezpečnostní situaci v zemi. Množily se zprávy o rasových
nepokojích a Lloyd George vsadil při prezentaci těchto případů na právní hledisko,
které bylo pro vládu a její image v té době důležité. Byť byly tyto argumenty
nepochybně přesvědčivé, vzhledem k blížícím se volbám a nedávnému neúspěšnému
pokusu o legislativu týkající se imigrantů návrhy nakonec neuspěly.
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V koloniích i po volbách nadále probíhala kampaň sloužící ke snížení emigrace
ještě dříve, než se pro ni obyvatelstvo rozhodne. Po příjezdu do Británie pokračovala
tato snaha podporou prostředků sloužících k udržení kontaktu s rodinou. Bylo bezesporu
obtížné zároveň komplikovat proces přesunu z kolonie do Británie a usnadňovat přitom
dál oboustrannou komunikaci. Pokud by se příliš zjednodušil proces samotné cesty,
pravděpodobně by počet rodin, které by rozhodly pro společný život v Británii, daleko
převýšil počet jednotlivců a malých skupin, které by podnikly cestu opačnou. Oslabení
pravidelných dopravních linek by ale okamžitě pocítili už příchozí přistěhovalci ve
formě výpadku korespondence a oslabením vazby na domov by se dramaticky zvýšila
možnost trvalého usazení. Stejný účinek mělo i zakládání smíšených domácností. I když
společnost rasově smíšené páry nepřijímala bez předsudků, situace zdaleka
nedosahovala konfliktního potenciálu podobného páru kupříkladu ve Spojených státech.
Británie si přeci jenom pořád udržovala image země vstřícné ke svým svěřeným
územím a přijímající jejich obyvatele. Ztroskotání jednání o omezení přistěhovalectví
napomáhalo udržet si tento obraz.

3. Období vyostřené domácí situace: 1956-1958
Mezitím

začal

v Británii

významně

růst

podíl

imigrantů

z indického

subkontinentu. Po zkušenostech z předešlých let si vláda uvědomovala, že je třeba
k celé záležitosti přistupovat opatrně. Podobně jako několik let dozadu bylo členům
indických úřadů doporučeno zdůrazňovat stinné stránky případné migrace do Británie.
K dispozici byly poskytnuty četné materiály k rozdání místním občanům. Tady se
zdůrazňovaly nejen problémy, na které jsme narazili v této práci, tedy nedostatky
ubytovacích prostor, kulturní rozdíly a problémy imigrantů s hledáním zaměstnání.
Využito bylo například i argumentu pověstně nevlídného počasí. Je vidět, že snaha
odradit imigranty ještě před učiněním rozhodnutí vycestovat byla značná.

3.1. Situace v koloniích
I přes často nesporně horší domácí podmínky byla zpočátku odrazující opatření
zjevně úspěšná a počet přistěhovalců pomalu klesal i bez zavedení donucovacích
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opatření. Pozornosti neunikla především ochota místních úřadů ke spolupráci. Objevila
se myšlenka bilaterálního jednání o dalším postupu. Hlavní podporu cítila vláda ze
strany Indie a Pákistánu. Zvažovala se možnost jednání výlučně se zástupci obou zemí o
případném zavedení imigračních limitů z jejich území. V tomto bodě se začíná
všeobecný

názor

rozhodování.

41

přiklánět

k oboustrannému

jednání

na

úkor

unilaterálního

Do zmíněných jednání však zasáhla komplikace v podobě angažovanosti
Británie na Blízkém východě. Hlavním tématem zahraniční politiky v roce 1956 i
v první polovině následujícího roku byla Suezská krize. Toto období odhalilo rozpory
uvnitř Konzervativní strany a velkým dílem přispělo k nástupu Harolda Macmillana na
pozici premiéra v lednu 1957. Navzdory silné ztrátě popularity se nakonec
konzervativní vláda udržela při moci. Pro zahraniční politiku ale měla krize dalekosáhlé
následky, a to zejména na blízkém východě. Navíc mělo mezinárodní fiasko významný
dopad jak na obyvatele, tak i příslušníky armády, ze kterých mnozí za svůj život
zažívali pouze relativní úspěchy. Výstižně tento pocit shrnul jeden z velitelů leteckých
sil z této doby Sir Dermot Boyle, citován v rozhovoru s historikem Peterem Hennessym
v jedné z jeho publikací. Dle Sira Boylea „ve srovnání s Druhou světovou válkou, kde
byl člověk hrdý na vše, co se událo, u Suezu člověk na vše hrdý nebyl.“42

Pro Velkou Británii znamenal Suez definitivní konec vystupování z pozice
světové velmoci. Ještě v průběhu první poloviny padesátých let bylo bráno jako
samozřejmost, že se britská dominance ve všech koloniálních oblastech do budoucna
upevní. Případné předání moci do rukou lokálních úřadů by probíhalo postupně.
Přirozeně se mlčky předpokládalo, že tyto nové vlády budou demokratické v západním
slova smyslu a že si udrží nadstandardní vztahy s Británií i po osamostatnění. Panoval
široký konsenzus o gradualistickém způsobu přechodu k samostatnosti. Realita ale v
mnoha koloniích neodpovídala jakékoliv akceptaci samostatné existence v budoucnosti.
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Udržování místních kulturních zvyklostí bylo tolerováno, ale žádným způsobem
nepodněcováno. Snahy o samostatné řízení byly systematicky utlumovány, i když bylo
zřejmé, že si demokratizující se země potřebují vytvořit nové elity z řad subkulturních
skupin.43 Tuto potřebu si uvědomovali i v Británii, kde se začínaly z řad intelektuálů
ozývat povzbudivé prognózy o tvorbě zásadních elitních vrstev. To, že ke vzdělání
budoucích vůdců národů docházelo převážně na britských školách, mohlo do budoucna
upevnit vztahy.44

V předešlé kapitole jsem zmínila zájem premiéra Churchilla o koloniální
studenty na britských univerzitách. Jeho nástupci nesdíleli všechny jeho obavy, i tak ale
panovala jistá nejistota ohledně dojmu, který si vystudovaní obyvatelé kolonií přivezou
při návratu domů. Na těchto studentech spočívala budoucnost vzájemných vztahů, a
pokud by jim v paměti zůstal nesprávný dojem, mohlo by to mít nechtěné následky.
Naštěstí pro budoucí vlády jsou britské univerzitní města většinou oddělené od větších
industriálních zón, kde se převážně usazovali imigranti hledající práci. Zatímco ve
větších městech tedy působili imigranti přinejlepším zdrženlivé reakce vzhledem k už
popsanému společenskému napětí, v menších univerzitních komunitách si černé
imigranty domácí populace asociovala v první řadě se stipendijními studenty. Ani
studenti se ale nevyhnuli střetům s charakteristickým britským obyvatelstvem. Na
veřejnosti se setkávali s chladným přístupem a objevovaly se kupříkladu zprávy o
vedoucích ubytovacích zařízení, kteří se při rezervaci po telefonu v návaznosti na
uvedení asijského původu žádali informaci o míře tmavosti pleti volajícího.45

Navzdory uvedeným překážkám, které byly kladeny před kolonie ve snaze
zpomalit proces osamostatnění, je třeba jednoznačně přiznat, že britská vláda vynaložila
značné úsilí k tomu, aby v koloniích pod její správou přijali demokracii jako nejlepší
systém státního zřízení. V kontrastu s jinými velmocemi, které jednali vůči svým
podřízeným oblastem dominantně a autoritativně, Británie se snažila udržovat pocit
soudržnosti Commonwealthu. Na oplátku si nepochybně slibovala navázání
nadstandardních obchodních a diplomatických styků po získání samostatnosti.
43
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Záhy po Edenově rezignaci nově nastupující premiér Macmillan navázal
nadstandardní vztahy s prezidentem Eisenhowerem i jeho nástupcem Kennedym. Tyto
vztahy využil začátkem šedesátých let mimo jiné i k pokusu o uvolnění přistěhovalecké
politiky Spojených států, uzákoněné mimochodem již v roce 1952, čím by se částečně
uvolnil přísun imigrantů z karibských kolonií.

4. Do diskuze vstupuje britská společnost
V té samé době se paralelně s oficiálním jednáním o mimoprávních cestách ke
snížení meziročního počtu přistěhovalců začaly opět šířit dohady o chystaném
zákonném omezení. K veřejné debatě značně přispěl rozvoj médií. Tištěné noviny
sloužily jak veřejnosti jako zdroj informací o dění, tak i vládě k zjištění míru
zainteresovanosti společnosti. V tomto případě svědčila periodika o neutichajícím zájmu
veřejnosti o problém nekontrolované imigrace.46 Nejvýznamnějším mezníkem v této
oblasti ale bezpochyby bylo rozšíření televizních přijímačů do domácností. Tady se
nejpravděpodobněji začala rodit tradice každodenního večerního sledování zpráv.
Imigrace jako jedno z diskutovaných témat poloviny padesátých let se nepochybně
zapsala do povědomí veřejnosti.

Když pak začala roku 1955 vysílat první komerční televize ITV, ztratil státní
kanál BBC svůj dosavadní monopol k moderování veřejné diskuze v rámci televizního
vysílání. Rostoucí popularitě se těšily nejrůznější formy dokumentárního vysílání. Tento
trend neminul ani přistěhovalce. Reportáže o náročných podmínkách, kterým
přistěhovalci čelí, ministry značně znepokojovaly. Obavy to byly podle všeho
oprávněné. Z převážně lokálních diskusí ohledně nedostatku ubytovacích prostor a
drobných nepokojů se během několika měsíců stala situace imigrantů v očích veřejnosti
celonárodním tématem. O významu médií pro tento vývoj by se dalo diskutovat, zřejmé
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ale je, že dokumenty jako například film Sapphire47 rezonovaly ve společnosti ještě
dlouhou dobu.48

4.1. Životní podmínky přistěhovalců
Ve druhé polovině padesátých let si i veřejnost začala uvědomovat možných
komplikací, které byly spojené s rostoucím počtem přistěhovalců. Nejcitlivěji byla
tradičně vnímána barevná imigrace, přičemž pouze v roce 1957 dle dostupných zdrojů
dorazilo do Anglie mimo jiné přes 6 600 Indů, téměř 5 200 Pákistánců a více než 23 000
obyvatel anglofonní části karibských ostrovů.49

V době nouze o bydlení byly veřejností odsuzovány praktiky některých
barevných majitelů činžovních domů, kteří po koupi nemovitosti odmítali přijímat
nabídky od bílé části obyvatelstva. Vznikaly tak celé ulice, na kterých bydleli pouze
černí obyvatelé.

Tyto výhrady se týkaly převážně karibské části přistěhovalců, která byla
nejpočetnější a nejlépe organizovaná. Na druhou stranu ale její příslušníci nenaráželi na
tolik problémů při hledání práce. Existuje řada důkazů poukazujících na fakt, že
z karibských ostrovů se do Británie dostávaly početné skupiny manažerů, kteří se
kvalitativně mohli rovnat těm domácím.50 Dle Ruth Glassové přibližně čtvrtina
příchozích karibských imigrantů měla za sebou praxi na manažerském levelu, další
téměř polovinu tvořili kvalifikovaní dělníci a pouze osminu tvořila nekvalifikovaná
pracovní síla.51 Jen část přistěhovalců si udržela sociální status po emigraci, ale i pokud
nenalezli uplatnění ve svém oboru, je zřejmé, že jim byla vlastní jistá kulturní úroveň.
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Naopak právě nově příchozí Indové a Pákistánci bývali asociováni s nejnižšími
vrstvami společnosti.52 Ani pozornosti kabinetní komise neutekl fakt, že jazyková
negramotnost jihoasijských přistěhovalců vedla ke vzniku početně menších komunit,
kde se často žilo ve špatných podmínkách na malém prostoru.43

Navzdory dopadu tvorby těchto komunit na zdravotní, pracovní i bytovou situaci
ale Hailshamova komise neshledala nutnost legislativních omezení.46 Závěry komise
podpořil i Home secretary Rab Butler svou studií o možných komplikacích
doprovázejících vznik případného zákona.53 Závěry byly oficiálně přijaty kabinetem 1.
června 1958. Z dostupných protokolů jednání kabinetu ale můžeme poznat, že nešlo o
jednoznačné rozhodnutí. Kabinet na jedné straně shledal jednoznačně nežádoucím
začínat legislativní proces v tak pokročilé fázi volebního období (nejbližší volby by se
konaly nejpozději v polovině roku 1960). Zároveň si ale mnoho členů uvědomovalo
možné dlouhodobé důsledky dále neomezované barevné imigrace a požadovalo
průběžné sledování situace.

Vláda byla koncem padesátých let pravidelně podrobována kritice pro její
nečinnost v oblasti zabezpečení lepších životních podmínek pro imigranty v Británii.
Proti těmto útokům se její zástupci bránili snahou o snížení počtu přistěhovalců a jejich
efektivní rozložení v rámci Británie.54 Pokud by došlo k radikálnějšímu zlepšení životní
situace u imigrantů, efekt by byl podobný jako u lákadel welfare state, tedy zvýšení
počtu přistěhovalců a tím i případných nákladů na starostlivost o ně. I když
Konzervativní strana rozhodně neměla v úmyslu bránit růstu životní úrovně
přistěhovalců, minimálně k tomu neplánovala aktivně přispět. Druhým argumentem pro
politiku stylu laissez-faire byla pravděpodobnost vytvoření početných komunit
v místech, kde jsou imigranti nějakým způsobem dotováni. Tento důsledek by
pravděpodobně vedl k méně efektivnímu rozložení pracovních sil, nežli tomu bylo bez
státních zásahů.
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4.2. Nepokoje v Notting Hillu
Už dva měsíce po zmíněném zasedání kabinetu se otázka imigrace opět dostala
do pozornosti. Rasové nepokoje konce léta 1958 šokovaly nejen světovou veřejnost, ale
i velkou část britské populace. Náhlé propuknutí násilí od základu měnilo obraz Anglie
jako domovské krajiny a jak připomíná Harry Hopkins, také budilo podezření, že pod
oficiální fasádou mohly podobné konflikty eskalovat už delší dobu.55

První výrazná vlna nepokojů začala v sobotu 23. srpna v Nottinghamu. Začala
akcí několika lokálních mladíků s názvem „lov negrů“.56 O týden později došlo k
silnějším střetům v londýnské čtvrti Notting Hill. V této oblasti vrcholila krize
způsobená nedostatkem ubytovacích prostor. Ve spojení s černými vlastníky domů
odmítajícími, jak jsem již psala výše, ubytovat bílé podnájemníky, byl konflikt
prakticky zaručený.57 Výjimečně intenzivní vlna útoků proběhla v průběhu noci
na pondělí 1. září. Skupiny mladých lidí začaly pracovat organizovaně a v průběhu
následujícího dne byly zaznamenány značné škody na obydlích barevných obyvatel.58
Barevné skupiny obyvatel se začaly připravovat a opakovaně byly schopni zastrašit
útočící skupiny.

Tento konflikt by nejspíš pokračoval ještě nějakou dobu, kdyby 5. září najednou
nezačaly na jihu Anglie řádit tropické bouře.59 Těžko soudit, jestli pohroma zničené
úrody na celém jihu a východě Anglie nepřekonala možné následky pokračujících
nepokojů. Premiér Macmillan ji, soudě z jeho deníku, bral minimálně za rovnu rasovým
nepokojům, dokonce ji věnoval i více prostoru.60 Při zmínce o osobním zájmu premiéra
o rasové problémy Commonwealthu považuji za zajímavý postřeh autora oficiální
Macmillanovi biografie Alistaira Hornea. Učinil ho při procházení premiérových deníků
z doby sloužení ve funkci. Z těchto pramenů autor usoudil, že Macmillan věnoval
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zhruba desetinásobně více pozornosti problémům Středoafrické federace než záležitosti
imigrace z Commonwealthu.61

4.2.1. První reakce
Orgány se postavily k účastníkům obou vln výtržností nekompromisně. Krátce
po uklidnění situace padly pro bílé ,,potížisty“ tvrdé tresty. Hlavní prioritou bylo rychlé
potrestání všech zodpovědných bez ohledu na rasovou příslušnost a zabránění
opakování situace v ostatních částech země. Tento postup byl schvalován médii i
společností. Ostatně neochotu zapomenout, byť mladým účastníkům pouličních
nepokojů, jejich asociální chování jsme mohli pozorovat i nedávno v roce 2011. Ovšem
v tomto případě se začaly časem objevovat pochybné hlasy. Noviny začaly
upozorňovat, že obvinění mladíci se liší od představy ,,potížistů,“ jakými měli být. Ve
skutečnosti byli převážně ze slušných rodin a žádný z nich neměl do té doby potíže se
zákonem.62

Otázka imigračních zákonů tak zůstávala pro vládu nadále otevřená. V polovině
září 1958 navštívil Londýn premiér Jamajky Michael Manley. Během diskusí bylo
zřejmé, že se obě strany přiklání k možnosti omezit imigraci jinými než právními
prostředky. Rozhodně to byla vůle premiéra.63 Pro konzervativní stranu by bylo obtížné
reagovat vůbec na události toho léta jako na celospolečenský problém. V období
začátku předvolební kampaně bylo mimořádně důležité celou věc řešit s minimem
mediální pozornosti.

Konzervativní strana se snažila tyto události izolovat navzdory faktu, že už
od první poloviny padesátých let vydávalo Home office pravidelně varování o
vzrůstajícím napětí v různých částech země.64 Připomeňme si, že hlavní podíl na
varováních měl v letech před Notting Hillem Gwilym Lloyd George. Tato varování
zůstala ale zpětně nepřiznaná. Interní komise dokonce v jedné ze zpráv uvedla, že „do
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23. srpna nedávaly vztahy ostrovní populace s ostatním obyvatelstvem důvod
k zvláštnímu zájmu“.65 Faktem zůstává, že k incidentům docházelo už v průběhu první
poloviny padesátých let.66

První jednání, ze kterých později vznikl 1962 Commonwealth Immigration Act
zařizoval Home secretary Butler. Sám ještě i v průběhu těchto jednání doufal a věřil, že
se situace vyřeší bez potřeby právních prostředků.67 I když jednání inicioval, držel se při
nich v ústraní a svou roli chápal spíše jako poradenskou. Když bylo zřejmé, že
dosavadní čekací strategie by se opět neosvědčila, snažil se směrovat jednání k co
nejmenší výsledné ztrátě popularity.68 Uvědomoval si a zdůrazňoval, že není přípustné
operovat v zákoně s rozdílnými pravidly pro britské občany podle barvy pleti. Osobně
doporučoval

argument

zaměstnanosti.

Nezapomněl

ale

přitom

opakovat,

že

zaměstnanost může sloužit jako způsob provádění kontrol a nikoliv jako jejich
odůvodnění, jak se často dělo. Za opodstatnění k zavedení kontrol považoval hrozící
společenský neklid.69

Při jednání o možné změně zákonů v reakci na občanské nepokoje se projevil
rozkol v přístupu konzervativní a labour party. Labouristé tradičně přesvědčeně
podporovali protiopatření vůči rasistickým činům. I při této příležitosti se pokusili
navrhnout jistá omezení svobody projevu na veřejnosti, čím by se snížila
pravděpodobnost shlukování rasistických jedinců. Konzervativní strana podporovala
tvrdé tresty za rasově motivované přestupky, vylučovala ale ostřejší preventivní zásahy.
Argumentovala tím, že rasismus pramení z předsudků, které je ale nemožné samé o
sobě ilegalizovat.70

Nepokoje taky pomohly uvědomit si míru izolovanosti přistěhovaleckých
komunit od okolního světa, který ve všeobecnosti zažíval období prosperity. Životní
podmínky průměrné rodiny se během padesátých let prudce zlepšily. Typické bylo
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stěhování se do prostornějších jednotek a vnitřní toaleta se pomalu stávala standardem.
Tento pokrok ale nebyl patrný v přistěhovaleckých komunitách. Navíc všechny vrstvy
společnosti sdílely poválečné důsledky v podobě nedostatku zaměstnání a devastace
veřejných prostor.

4.2.2. Podnět k nastartování legislativních procesů
Tyto

všechny

okolnosti

pomohly

uvědomit

si

potřebu

řešit

situaci

v přistěhovaleckých komunitách a nastartovaly nejen úpravu imigračních zákonů, ale i
dalších zákonů ovlivňujících život v Británii. I když byla britská policie přesvědčena, že
zvládne bezpečnostní situaci v příslušných oblastech, poukazovala také na potřebu
pozornosti vůči podmínkám, které tyto nepokoje vyprovokovaly. Pozornost se tak
zaměřila na život v těchto místech. Jak jsme už zmínili, jedním faktorem byla
nepochybně ubytovací krize. Zároveň ale bílá část populace velice citlivě vnímala
vzrůstající míru prostituce, ke které byly nezřídka využívány právě barevné dívky. Není
myslím úplnou náhodou, že v následujícím roce vyšel zákon jednající právě o prostituci
v britských ulicích.

I přes odhodlání nejednat ukvapeně a nedopustit spojení případných budoucích
diskusí právě s událostmi léta 1958 se podobným myšlenkám jen těžko bránilo.
Atmosféra napětí i téměř půl roku po násilných událostech je jasně patrná například
z prosincového projednávání situace imigrantů.71 V průběhu těchto debat ke konci roku
došlo ale i k pozitivnímu pokroku. Poslanci si uvědomili, že vyhýbavá politika
padesátých let selhává a přistěhovalecký problém je nutné co nejdříve řešit.

Část konzervativní strany se pokusila použít vzrůstající kriminalitu černých
přistěhovalců jako argument k zavedení zákazu vstupu do země trestaným osobám. O
této možnosti se vedly vášnivé diskuze v průběhu roku 1959. Zavedení kontrol trestního
rejstříku by navíc pomohlo částečně utišit volání po hmatatelných krocích, které by
pravděpodobně provázelo kampaň k blížícím se volbám. Další výhodou by byl signál
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vyslaný do celého Commonwealthu, a to že přístup do mateřské země není
samozřejmostí.

Nápad ale skýtal i jistá rizika. Už jen jednání o možné restrikci vzbudilo
pozornost vlád, kterých by se omezení týkala. Rovněž obyvatelé daných zemí by se
mohli pokoušet o využití možnosti přistěhovat se za platících podmínek. Pro vážné
komplikace brzdící prosazení podobných opatření bychom ale ani nemuseli jít tak
daleko. Přímo uvnitř konzervativní strany začaly nabírat na síle hlasy protestu. Skupina
konzervativních poslanců byla přesvědčena, že problém netkví v připuštění konkrétních
skupin osob do země, ale hlavně v celkovém objemu nově příchozích, který navíc
vykazoval vzestupnou tendenci.72

4.3. Reakce Labour party
Nepokoje roku 1958 nepochybně zásadně ovlivňovaly i dění v opoziční Labour
party. Pro její členy bylo dozajista nepříjemné, že obě vlny násilí vypukly právě v
jejích okresech. Speciálně v případě Notting Hillu tím pouze začala důkladná a
nelichotivá analýza sociálního zázemí celého distriktu. Většina nejvýznamnějších
tiskovin zařadila toho roku do svých čísel podrobnější reportáž o životě v Notting Hillu.

Tisku neuniknul ani fakt, že těsně po událostech začátkem září se reprezentanti
obou konstituencí vyjádřili v rozporu s oficiálním směrováním strany. Jejich vyjádření o
potřebě zastavení, nebo alespoň radikálního omezení imigrace je zaznamenáno denním
tiskem.73 Později leader Gaitskell jejich výroky odsoudil, ale to už se veřejnost stihla
seznámit s prvotní reakcí obou zástupců a spustit vlnu žádostí o regulaci možnosti do
Británie imigrovat. Také v rámci labouristů se náznaky možné legislativy přestávaly
ozývat pouze z řad méně profilovaných členů.
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5. Zavedení zákonných imigračních omezení
Vzhledem k událostem roku 1958 a k postupnému posunu politických preferencí
voličů i volených zástupců směrem k regulaci přistěhovalectví bylo pouze otázkou času,
kdy bude takový zákon definitivně přijat. Ten čas nastal roku 1962, kdy vyšel
Commonwealth Immigration Act.

Tento zákon můžeme vidět jako přirozený důsledek politického vývoje
v průběhu padesátých let. Má však i svoje praktičtější odůvodnění. Koncem padesátých
let nabírá na intenzitě proces evropské integrace a ve vládě se objevovaly hlasy pro
jasnou deklaraci oddanosti této myšlence.74 Pokročilá fáze procesu dekolonizace
otevírala možnosti orientace jiným směrem a Británie tuto možnost využila.
Přesvědčený kritik protekcionistické politiky vůči koloniím Cyril Osborne už nebyl
zdaleka sám, kdo cítil, že míra zodpovědnosti za osamostatňující se kolonie se ztrácí.75

5.1. Umírněná reakce Labour Party
Vedení labouristů nepřestalo zastávat svoje postavení opozice. Zákon byl
podroben kritice, nicméně ty v Konzervativní straně nevyvolávali obavy. V rámci
kabinetu převládal názor, že si je opozice vědoma posunu v celkovém pocitu, který ve
společnosti v té době převládal. Byla tedy v podezření, že na základě tohoto
většinového postoje upouští od svých dlouhodobých přesvědčení a vyhýbá se přímému
útoku na zákon jako celek. Místo toho se kritika soustředila zejména na detaily, které
neměly vliv na celkovou myšlenku zákona.76 Zároveň ale je třeba brát do úvahy situaci
obou stran. Konzervativci sloužili nepřetržitě už čtvrté období, a i když právě uzavřeli
dlouhou sérii debat na téma přistěhovalectví, bude už těžké zbavit se historie, která
k tomuto závěru vedla, včetně ještě živých událostí léta 1958. Je proto logickým krokem
napadat opoziční Labour party, která postupně spěla k výměně vedení a dávala najevo,
že dostávají šanci nové, progresivněji smýšlející tváře. Zároveň po tak dlouhém období
v opozici měla strana šanci začít novou politiku, nezatíženou dlouhodobou
zodpovědností za chod země.
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Jedním z hlavních oponentů upuštění od myšlenky nového Commonwealthu byl
právě leader opozice Hugh Gaitskell.77 Ovšem v té době už bylo toto myšlení pro
labouristy zastaralé a brzy se Gaitskell ocitnul v konfliktu s vedením strany. V první
polovině šedesátých let ho na pozici vystřídal Harold Wilson.
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Závěr
Na začátku práce jsem si položila otázku. Zajímalo mě, proč trvalo nasazení
omezujících opatření volného vstupu do Británie až do roku 1962. Závěrem doufám, že
jsem si na tuto otázku uspokojivě odpověděla.

Ukázala jsem na několika příkladech, že Británie měla za sebou dlouhou tradici
udržování dobrých vztahů se svými koloniemi. Volný pohyb po Commonwealthu byl
jedním z pilířů podporujících tyto vztahy. Před druhou světovou válkou byla migrace
brána jako prostředek podporující demografický vývoj kolonií a zvyšující vzdělanost
jejich obyvatel. Možná právě z důvodu této tradice bylo pro Británii zavedení
imigračních omezení komplikovanější, než tomu třeba bylo a je například ve Spojených
státech, které mají za sebou opačnou zkušenost závislé kolonie.

Velkou překážkou zavedení všeobecných kontrol byl i fakt, že se relativně celé
politické spektrum konzistentně shodovalo na žádanosti nepřerušení exkluzivních styků
s bývalými dominii, zejména s Kanadou a Austrálii. Tyto země byly potenciálně pro
Británii zdrojem kvalifikované pracovní síly. Británie by rovněž jako tradiční exportér
lidského kapitálu neuvítala zavedení případných tvrdších protiopatření pro vstup do
svých bývalých kolonií. Ty by ale nejspíš po zavedení jednostranných omezení nastaly.

Pokud tvrdím, že snaha o udržení stávající situace spojovala prakticky všechny
dobové politiky, neznamená to, že by je postoj k zaostalejším koloniím v jádru
rozděloval. Když přihlédneme ke známému britskému tradičně založenému myšlení,
bylo by naivní domnívat se, že by podstatná část poslanců vítala přistěhovalce
z Karibiku a Indie s otevřenou náručí. Cíl omezit přistěhovalectví z těchto oblastí byl
dle mě jednohlasný. Co se lišilo, byla míra obav z důsledků takového omezení. Ta se
lišila od Lorda Salisburyho, který viděl co nejrychlejší omezení počtu přistěhovalců
jako jediný způsob udržení welfare state, až po leadera opozice Hugha Gaitskella, který
proslul svou obranou kolonii za každou cenu. V souvislosti s koloniemi je potřebné i
pochopit stále přetrvávající víru v imperiální budoucnost Commonwealthu. Ještě
v polovině padesátých let převládal názor, že si Británie udrží pozici jedné
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z dominantních velmocí. Tato hrdá představa se těžko v průběhu dekolonizace
opouštěla, hlavně politikům, kteří četné mezinárodní úspěchy impéria zažili.

Dalším významným faktorem byla i míra neklidu, kterou už příchozí imigranti
vyvolávali v britské veřejnosti. Ta byla také dlouho pod vlivem myšlenky
multikulturního Commonwealthu pod záštitou Británie. Tato myšlenka ovšem, jak tomu
často bývá, žila zejména z poetiky vzdálených zemí, ve kterých žijí exotičtí obyvatelé se
zvláštním napojením na mateřskou zemi Británii. Odhodlání zastřešovat rozmanité
kultury začalo slábnout ve chvíli, kdy byly jejich vyznavači schopni dopravit se ve
větším množství do samotné Británie a zakládat zde své komunity. Napětí ve
společnosti rostlo, jak se tyto komunity postupně šířily z výhradně továrenských
pobřežních oblastí přes hůře placené pozice ve státní správě a postupně i do dalších
oblastí každodenního života. Koncem padesátých let napětí přerostlo v sérii nepokojů,
které, byť byly pohotově podchyceny a zabránilo se množení podobných incidentů,
ukázaly neudržitelnost současného stavu.

Všechny tyto faktory určovaly směr diskuze uvnitř parlamentu. Myslím, že je
z nich poznat postupný vývoj, kterým si země svým tempem prošla až do vyhlášení
Commonwealth Immigration Act. Osobně se domnívám, že i když se nepochybně našly
hlasy, které kritizovaly předložený zákon jako zásah do dobrých vztahů v rámci
Commonwealthu, v konečném důsledku bylo přijetí restriktivních opatření prospěšné
pro obě strany.

Vyhlídku nezvratně se blížících důsledků pro Británii v případě neomezení práva
k volnému vstupu na své území jsem již několikrát popsala. Co ale nemusí být na první
pohled zřejmé, jsou možné důsledky pro samotné přistěhovalce v případě nezavedení
protiopatření. I když je v historiografii téměř nemožné s jistotou předpovědět, jaké
důsledky by měl ten či onen krok proveden jiným způsobem, myslím, že si můžeme
dovolit krátké zamyšlení.

35
V první řadě by rostoucí počet přistěhovalců znásoboval společenské napětí,
které nabíralo postupně na síle. Zmínila jsem, že černí imigranti byli tradičně spojováni
s nejnižší společenskou vrstvou. Tvorba nových a nových komunit, nevyhnutelně se
uzavírajících do sebe, by pravděpodobně způsobila inflaci hodnoty každého jednotlivce,
který by poté měl značné problémy vymanit se ze stereotypizujícího zařazení do
nejnižší třídy. Zavedením limitů pro vstup do země byla automaticky přidána jistá
hodnota těm, kterým byl vstup povolen. Opatřením omezujícím počet imigrantů
v Británii bylo zabráněno i ztrátě přesně toho vnímání Británie jako velkého domu,
zastřešujícího multikulturní společnost, které bylo zdrojem značné národní hrdosti.
Zmíněné násilné události roku 1958 nesvědčí pouze o eskalaci napětí ve společnosti, ale
dle mě i o výjimečné schopnosti takovou situaci bez prodlení vyřešit. Samotné události
nepochybně způsobily značný šok většině společnosti, zároveň ale právě ten šok svědčí
o tom, že se předsudky vůči přistěhovalcům ještě nestihly zakořenit ve všeobecném
podvědomí.
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Summary
The question of curbing immigration from the New Commonwealth was one of
the major topics of political debates throughout the fifties. Advancements in technology
made it possible to visit Britain for unprecedented number of immigrants from the
overseas colonies. The sudden influx of coloured British citizens lead up to various
social problems, the most visible being its impact on the housing crisis. The number of
immigrants rose despite the countermeasures taken by local governments. On the other
hand, the demand for their skill steadily fell and the government started to recognise the
need for restrictive legislation. While the first debates on the issue took place during the
third Churchill ministry, it was not until 1955 that the first draft was discussed. The Bill
was, however, tabled. One of the main difficulties of passing such legislation turned out
to be the privileged status of citizens of the Republic of Ireland, who accounted for the
greater part of incoming immigrants at the time. Moreover, the very idea of limiting free
entry to Britain for the citizens of former colonies had many opponents. Challenging
comments were heard not only from the members of Labour Party, who consistently
opposed any legislation aimed against Commonwealth citizens, but also amongst the
Conservative Party members. The situation persisted more or less unchanged until the
1958 Nottingham and Notting Hill riots. These events opened the way for further
debates on possible immigration restrictions. In 1962 the Commonwealth Immigrants
Act was passed, ending the right of unrestricted entry for certain Commonwealth
citizens.
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Připravovaná práce si dává za cíl zkoumat imigrační politiku Spojeného království ve
druhé polovině 20. století. Velice významní podíl na imigraci do krajiny měli občané
kolonizovaných států, po válce postupně nabývající samostatnost. Na základě politiky
otevřených dveří nabývali občané kolonií automaticky i občanství mateřské země a jejich přísun
byl obecně vítán. Dodnes velice významnou menšinu tvoří indové, kteří do Spojeného
království přijíždí od osamostatnění Indie v roce 1947 prakticky stabilně. Téměř okamžitě po
závratném startu imigrace z bývalých i ještě držených kolonií se začali objevovat varovné hlasy.
Imigranti, především ti z jiných kontinentů, s sebou přínáší i svou kulturu. Navíc se dá
předpokládat, že se nezanedbatelná část pracovní síly natrvalo usadí v nové zemi, případně se
bude snažit i scelit svou rodinu. Tyto úvahy vedli k postupným pokusům o regulaci imigrační
politiky. Koncem šedesátých let nabyly tyto myšlenky i širokou podporu veřejnosti.

V následující práci budeme pod pojmem imigrant rozumět výlučně občana Spojeného
království a kolonii tak, jak je definován v British nationality act 1948. Budu-li pro srovnání
pracovat i s jinou skupinou přistěhovalců, uvedu tento fakt explicitně.

Zaměříme se na dva dokumenty, radikálně měnící imigrační politiku Spojeného
království. Prvním je Commonwealth Immigrants Act z roku 1962 a následná úprava z roku
1971. Druhým je British Nationality Act z roku 1981. Jejich výběr sleduje nejdůležitější změny
v povojnové imigrační politice. První dokument zásadním způsobem redukuje počet obyvatel
kolonii nepodléhajících imigrační kontrole. Tímto dokumentem zaznamenáváme definitivní
konec politiky otevřených dveří. Podobným způsobem modifikuje imigrační politiku i druhý
dokument, který mimo zavedení nového stupně občanství ruší automatické získání britského
občanství po rodičích i vně království a jeho teritorí. Oba dokumenty, byť v pozměněné formě,
dodnes slouží jako základní vodítka imigrační politiky. Proto také vidím význam ve výzkumu
okolností jejich vzniku.

Věřím, že existuje souvislost mezi okolnostmi vzniku týchto dokumentů a situace, ve
které se Spojené království nachází dnes. Podobně jako po druhé světové válce se v rámci
rozšíření Evropské unie Spojené království otevírá potenciálním přistěhovalcům. V závěru
práce ukážu, že toto rozšíření vyvolalo s odstupem několika desetiletí novou vlnu snah o
zamezení imigrace, i když mířenou na jinou cílovou skupinu. Tuto teorii ověřím srovnáním s
Nationality, Immigration and Asylum Act z roku 2002, který po dlouhé době opět výrazně
omezil možnosti přistěhovalců.
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Všechny dokumenty budu analyzovat nejdříve z širšího kontextu doby, ve které
vznikali. V obou případech zákonů z minulého století byl v době přípravy dokumentů kabinet
složen z členů konzervativní strany. Naopak Nationality, Immigration and Asylum Act vznikal
v labouristickém kabinetu. Navzdory tomuto faktu věřím v nalezení společných znaků.
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