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Abstrakt
Bakalářská práce Cesta do otcovy vlasti: Amerasians v 80. letech se zabývá komplexním
pohledem na vývoj oficiálního postoje americké administrativy k problematice míšených
americko-vietnamských dětí, které se narodily během období války ve Vietnamu v 60. a 70.
letech otcům americkým vojákům a vietnamským ženám, a které v důsledku svého míšeného
původu byly diskriminovány zdejším režimem a konzervativní veřejností. Práce se zaměří
na stanoviska k uvedené problematice vlády 40. prezidenta USA Ronalda Reagana a nabízí
odpověď na příčinu, jež vedla Američany k tomu, aby se ochotně podíleli na humanitární
pomoci Amerasians. To bude ilustrovat na základě analýzy jednotlivých politických
a legislativních kroků federální administrativy Spojených států amerických a dále bude
zkoumat mediální pokrytí tohoto tématu ve veřejném prostoru v 80. letech.

Abstract
The bachelor thesis The road to the fathers’ land: Amerasians in the 1980s deals with the
official policies of the U.S. government towards the presence of Vietnamese Amerasians who
were born to US military personnel and Vietnamese young women during the Vietnam War in
the 1960s and the 1970s. Because of their non-Vietnamese appearance these children were
victims of racial discrimination in their own country. The study examines the presidency of
Ronald Reagan and demonstrates why the Americans willingly participated in the
humanitarian help of Amerasians. This will be illustrated on the analysis of the particular
political and legislative acts of the United States of America and also describes the American
media coverage of this topic in public during the 1980s.
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„A child without a father is like a home without a roof.“

Úvod
S odchodem posledních amerických vojenských jednotek ze Saigonu odešla i poslední naděje
demokratického režimu Republiky Vietnam. Jihovietnamská armáda nebyla schopna se
bez pomoci dlouhodobě ubránit partyzánským jednotkám usilujícím o dobytí tohoto
strategického místa, které bylo poslední baštou demokratických sil v zemi bývalé Indočíny.
Po rozhodnutí o novém politickém uspořádání se komunistická vláda zaměřila na likvidaci
nepřátel režimu, ale přesto v novém Ho Či Minově městě zůstal živý odkaz americké
přítomnosti. Tím bylo 15 000–20 000 míšenců s vietnamskou i americkou krví; byli totiž
dětmi amerických vojáků a vietnamských mladých žen.
Případy míšených dětí na Dálném východě nejsou úplně ojedinělé. Termín
Amerasians je složením anglických slov „American“ a „Asian“ a poprvé jej použila americká
spisovatelka, misionářka a nositelka Nobelovy ceny za literaturu Pearl S. Bucková, která
tímto termínem označila potomky amerických otců a asijských matek žijících v jihovýchodní
Asii. Už na konci španělsko-americké války v roce 1898 bylo zaznamenáno několik případů
Amerasians, kteří byli počati Američany a filipínskými ženami. K podobným příkladům
docházelo během americké přítomnosti v Japonsku nebo Jižní Koreji po druhé světové válce.
Co se týče Vietnamu, první případ míšených dětí byl registrován během francouzské
kolonizace, kdy docházelo k narození francouzsko-vietnamských potomků. Důsledkem
francouzské porážky v bitvě u Dien Bien Phu v roce 1954 bylo rozhodnutí francouzského
kabinetu o odchodu veškerých armádních složek a stáhnutí civilistů z Vietnamu. V rámci
záchranné operace se počítalo rovněž s přemístěním Euroasians, kteří získali oficiální status
jako potomci francouzských občanů. Zhruba 25 000 dětí se vydalo s výjezdním povolením
do Francie a po jejich příchodu jim vláda nabídla francouzské státní občanství na základě
společných pokrevních vazeb. Dále byly pro Euroasians připraveny všechny druhy
integračních projektů zahrnujících vzdělání a adaptaci v novém kulturním prostředí, které
měly přispět k překonání jazykových a sociálních bariér. 1
Americká přítomnost v jižní části Vietnamu je zaznamenána od počátku 60. let, kdy
do země přijely první armádní jednotky. V té době američtí vojenští zpravodajové informovali
Bílý dům o prvních míšených dětech, jež se narodily občanům USA a vietnamským ženám.
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Přesto se po stažení amerických civilistů a vojenských jednotek vietnamští Amerasians
nedočkali z oficiálních míst podobných projektů, jako tomu bylo v případě Francie.
Americko-vietnamští potomci byli ostře ostrakizováni místní homogenní společností.
Příčin, kvůli nimž čelili diskriminaci a segregaci, bylo několik, ale nejvíce jich má původ
v kulturních hodnotách hluboce ukotvených v tamní civilizaci. Ve Vietnamu byly děti
rozdílných ras tabuizovaným fenoménem a smíšená manželství patřila mezi ojedinělé případy,
které nebyly veřejností obecně akceptovány. Potomci narození v těchto rodinách měli často
problémy se začleněním do stejnorodé společnosti právě kvůli svému odlišnému fyzickému
vzhledu. Dalším kulturním stigmatem, s nímž se míšené děti setkávaly, byla silná víra
v patriarchální systém. Otec byl hlavou rodiny a zároveň nejdůležitějším členem v hierarchii;
zbylí rodinní příslušníci na něm záviseli, a to jak materiálně, tak i hodnotově. Děti
ze smíšených vztahů tedy byly logicky hned od počátku zásadně handicapovány, neboť nikdy
nepoznaly svého amerického otce či o něj přišly hned poté, co v roce 1973 prezident Nixon
podepsal dekret o ukončení americké angažovanosti ve Vietnamu. Všechny vojenské aktivity
USA byly v následujících měsících ukončeny a americké ozbrojené síly se vrátily zpět
do vlasti, aniž by vojáci měli možnost vzít si s sebou své vietnamské partnerky a děti.
V neposlední řadě to bylo chování místního komunistického vedení, které komplikovalo
dětem život. Jelikož tito míšenci představovali poslední živou připomínku bývalé přítomnosti
úhlavního nepřátele, úřady a společnost usilovaly o to, aby byly zapomenuty. Režim sice
Amerasians přímo nepronásledoval, přesto se mu dařilo efektivně zatajovat existenci
míšených dětí tím, že ze všech oficiálních dokumentů a státních spisů vymazal jakékoliv
důkazy o jejich životech. Všechny rodné listy byly zničeny a evidence o americkovietnamských potomcích tak neexistovala. 2
Zatímco vietnamská správa usilovala o odstranění jakýchkoli zmínek o Amerasians
z úředních dokumentů, většinová společnost se k Amerasians postavila zády a omezovala
jejich životy v každodenních činnostech. Kvůli konzervativnosti a celkovému negativnímu
postoji byla situace Amerasians ve Vietnamu neúnosná. Teprve několik let staré děti byly
vyhnány na ulici, kde strávily většinu svého života žebráním či pouličním prodejem.
Vietnamci je zavrhli a velice brzy se jim začalo říkat „děti prachu“. Toto označení mělo dvojí
význam. Děti totiž byly často špinavé od prachu kvůli tomu, že neměly domov a pobývaly
v ulicích. Druhý, přenesený význam označoval tyto děti ze smíšených americko-

2
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vietnamských vztahů za prach, aby tím bylo dáno jasně najevo, že patřily k něčemu nečistému
a nežádoucímu. Pojem „děti prachu“ se posléze uchytil ve společnosti jako urážka.
Mnoho Amerasians si uvědomovalo svou fyzickou rozdílnost, navíc se kvůli urážkám
ze strany ostatních velice rychle dozvěděli o svém míšeném původu. Ve své rodné zemi se
cítili nechtění a diskriminovaní ze všech stran, a tudíž začali doufat v přijetí ve vlasti jejich
otců. Děti však netušily, že určení otcovství bude u jejich amerických otců problematické,
a kromě toho naivně očekávaly, že za ně jejich „druhá vlast“ převezme plnou zodpovědnost
a zajistí jim možnost pobytu v „zemi svobody“, kde by nemusely být vystavovány
každodenním těžkostem kvůli svému míšenému původu. Po ukončení válečného konfliktu
ve Vietnamu v roce 1975 Američané na protest proti novému komunistickému vedení stáhli
svou diplomatickou misi ze země, a tudíž neměli přístup k informacím o útrapách, které
Amerasians v zemi prožívali. Jejich zájem o dění ve Vietnamu prudce poklesl také proto, že
výsledkem tohoto konfliktu byla úplně první vojenská porážka v amerických dějinách. Proto
se politická reprezentace vyhýbala tématu spojeného s Vietnamem, a místo toho se zaměřila
na znovuzískání důvěry frustrovaných amerických občanů, kteří od konce 60. let silně
kritizovali federální kroky. 3
Tato závěrečná práce se věnuje tématu vietnamských Amerasians a bude zkoumat
vývoj oficiálního postoje americké administrativy k této problematice, s důrazem na 80. léta
20. století, kdy byla otázka americko-vietnamských míšených dětí vyřešena. Předpokládaným
cílem práce je zjištění odpovědi na otázku, jak se vláda 40. prezidenta USA Ronalda Reagana
zachovala k uvedené problematice, proč se Spojené státy zapojily do humanitárních akcí
na pomoc Amerasians a jakým způsobem. Stála za záchranou vietnamských potomků
s americkými kořeny proslulá jedinečnost Spojených států, které hrály vůdčí roli
v humanitární pomoci, nebo byli Amerasians příležitostí pro americkou vládu, aby napravila
svou reputaci po válce ve Vietnamu a navrátila svým občanům národní hrdost?
Válka ve Vietnamu je známou historickou událostí, která byla rozebrána ze spousty
hledisek. Nejčastěji jsou cílem výzkumu váleční veteráni nebo dopady pustošící války
na obyvatele Vietnamu. Problematika míšených dětí, které se narodily vietnamským ženám
a americkým občanům působícím v jižní části zemi, už je ale méně známá.
V 80. letech se sjednocená Vietnamská socialistická republika snažila obnovit své
diplomatické styky s vládou Spojených států. Důvodem tohoto obratu komunistické vlády
byla dlouhodobě zhoršující ekonomická situace po roce 1975, kdy na zemi USA uvalily

3
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embargo. Vietnamský kabinet se proto rozhodl otevřít problematiku války ve Vietnamu
a nabídl zejména pomoc při hledání pohřešovaných amerických vojáků po válečného
konfliktu. Zároveň upozornil oficiální vládu na Amerasians – míšené potomky amerických
vojáků. Autorka ve své práci přibližuje stanovisko Reaganovy administrativy k humanitární
pomoci Amerasians. Tato pomoc stála za záchranou vietnamských potomků s americkými
kořeny.
Práce se časově vymezuje na počátek 80. let a sleduje prezidentské období Ronalda
Reagana. Toto historické období bylo zvoleno z důvodu historického milníku přijetí
důležitého imigračního zákona, který byl přijat v roce 1988; nesl název Amerasian
Homecoming Act a znamenal završení politických snah zachránit vietnamské Amerasians,
kteří díky této reformě byli přijati do Spojených států amerických.
Text je historickou, z velké části kompilační prací. Práce byla vypracována na základě
kritické analýzy sekundární literatury věnující se tématu Amerasians a jejich cestě do vlasti
otců. Významným zdrojem je využití primární literatury v podobě amerických právních
předpisů. Práce je koncipována tématicky a chronologicky. Je rozdělena do tří témat a těmi
jsou: politická rozhodnutí federální vlády, legislativní překážky a mediální pokrytí. V rámci
každé kapitoly práce postupuje chronologicky.
V úvodu první kapitoly je nastíněn vývoj politických rozhodnutí předchozích vlád
před Reaganovou administrativou na problematiku Amerasians. Stanoviska předchozích
amerických prezidentů jsou totiž důležitým odkazem, který přenechali svým nástupcům.
I přes odlišné ideologické názory a politické přesvědčení všechny hlavy státu stály před
frustrovanými americkými občany, kteří chtěli na prohranou válku ve Vietnamu a její
důsledky navždy zapomenout. Až během prezidentsví Ronalda Reagana v období 80. let se
prezident rozhodl znovu otevřít téma války a hledal nejlepší možné řešení, jak napravit
negativní diskurz amerického zásahu a přitom získat zpět podporu svých občanů.
Druhá kapitola této práce se zabývá legislativními změnami v imigračních zákonech
Spojených států, které vedly k usnadnění a zrychlení procesu přemístění Amerasians na území
USA. Zdálo se, že nejzásadnější překážkou bylo určení otcovství, které úzce souviselo s tím,
zda Amerasians měli právo získat americké občanství. Mezi lety 1970–1979 bylo podáno
několik legislativních návrhů k tomu, aby mohli Amerasians získat občanství i bez zakotvené
podmínky o přiznání otcovství. Žádný z nich však úspěšně neprošel a všechny byly smeteny
pod stůl. Hlavní důraz bude kladen na prozkoumání novel imigračního zákona z 80. let, kdy
se po nástupu Ronalda Reagana imigrační zákony zreformovaly a s nimi přišly i změny
v ustanovení o právním zakotvení Amerasians.

6
Deset let od odchodu posledního amerického vojáka z jižního Vietnamu se američtí
novináři vrátili na místa, kde se odehrávaly hlavní boje mezi Vietkongem a spojenci
Republiky Vietnam. Během své cesty do Ho Či Minova města si všimli dětí žijících
na ulicích, které sice byly vietnamského původu, ale měly jasně europoidní znaky. Velice
rychle jim došlo, že šlo o Amerasians – děti narozené vietnamským matkám a zplozené
americkými vojáky během jejich přítomnosti v 60. letech a 70. letech. Na jejich existenci
opakovaně upozorňovali američtí žurnalisté po návratu do USA, ale z důvodu tzv.
„vietnamského syndromu“ 4 nikdy nedosáhli velkého mediálního úspěchu. Reportéři se proto
rozhodli natočit krátký dokument ukazující nuzné podmínky malých dětí, které byly kvůli
jejich míšenému původu vytlačeny na okraj vietnamské společnosti. Právě exotický fyzický
vzhled potomků amerických občanů ztěžoval jejich běžný život a místní obyvatelstvo i úřady
s nimi zacházely jako s nepřáteli komunistického režimu. Nepokrytá ostrakizace Amerasians
se stala jedním z podstatných priorit při likvidaci nepřizpůsobivých elementů v nově dobytém
Ho Či Minově městě. 5 Třetí kapitola nabízí pohled mediálního pokrytí, jejíž cílem je zjistit,
v jaké míře vybraná americká tištěná periodika informovala o případech Amerasians v 80.
letech v souvislosti s vnitropolitickým nebo zahraničněpolitickým děním země.
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jednotlivých Amerasians, kteří se v rozhovorech podělili o příběhy své cesty do vlasti otců. 9
Za nedostatek v použitých zdrojích autorka považuje to, že veškeré prameny pocházejí
od amerických akademiků a spisovatelů. I přes znalost vietnamského jazyka autorka nebyla
schopna nalézt žádnou důvěryhodnou vietnamskou literaturu, neboť se v té době informace
o Amerasians likvidovaly, a proto na toto téma neexistují žádné odborné zdroje.
Statistické údaje pocházejí z Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky
(UNHCR) 10 a ze sekundárních pramenů. Zdroje se rozcházejí v číselném rozmezí, kolik
Amerasians se narodilo a kolik jich bylo přesunuto, a dle uvedených sekundárních zdrojů
oficiální číslo neexistuje. 11 Proto se v práci objevují číselná rozmezí složená z použité
literatury.
V akademické obci se pojem Amerasians používá jako reference pro americko-asijské
děti a neexistuje pro něj žádný český překlad. Proto se autorka rozhodla tento termín ponechat
v originální anglické verzi. Tento termín se v širším pojetí rozšířil i do amerických médií
a zahrnuje všechny asijské imigranty žijící na území Spojených států amerických. Pro tuto
práci se bude pojem Amerasians vztahovat pouze na míšené potomky amerických vojáků
s vietnamskými ženami.
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1. Politická rozhodnutí
První prohraný válečný konflikt, v němž se Spojené státy americké angažovaly, je dodnes
chmurnou vzpomínkou pro jakoukoli politickou reprezentaci i pro samotnou americkou
společnost. Po válce ve Vietnamu se Američané snažili zapomenout na temné období jejich
dějin a toto téma bylo velmi rychle upozaděno ve veřejném prostoru. Dlouho trvalo, než se
hrdí patrioti vzpamatovali z úplně prvního neúspěchu na bitevním poli v celé americké historii
a v následujících letech se americké vlády snažily znovu získat důvěru tehdejší rozladěné
veřejnosti. Po hrůzách ve Vietnamu, o nichž se společnost dozvídala prostřednictvím živého
vysílání, se obyčejní Američané stavěli k vojenským intervencím s opravdovou nelibostí.
Když federální vláda přijala rozhodnutí o přijetí vietnamských běženců, kteří byli donuceni
uprchnout ze země před komunistickým režimem, do USA, bylo jasné, že americká veřejnost
byla znovu vtažena do víru dění a že opět musela čelit vlastním kostlivcům ve skříni.
Přestože se tato práce zabývá situací Amerasians v 80. letech, je podstatné pochopit
politické souvislosti před Reaganovým vládnoucím obdobím. Je tedy důležité zmínit jeho
předchůdce Richarda Nixona, republikánského prezidenta, kterého si v roce 1969 Američané
zvolili jako svého 37. prezidenta Spojených států amerických. Veřejnost si ho vybrala kvůli
jeho zahraničnímu postoji k dlouhodobě táhnoucí se válce ve Vietnamu, jež zavinila smrt
spousty amerických vojáků a která způsobovala navyšující se finanční a materiální výdaje
na vojenské operace. Neschopnost ukončit válku vyvolala v Američanech frustraci, a tudíž
hlasitě volali po stažení všech vojenských složek ze země. Charismatický Richard Nixon slíbil
občanům rychlé vyřešení konfliktu ve Vietnamu a okamžité nařízení návratu amerických
vojáků do své vlasti. 12
Nixon, jako první americký prezident, aktivně usiloval o to, aby jihovietnamská
demokratická vláda převzala veškerou zodpovědnost za následující vývoj války. V prvním
roce jeho prezidentské funkce došlo k odchodu prvních amerických armádních jednotek zpět
do vlasti. Dalším diplomatickým krokem bylo zahájení mírových jednání v roce 1973 mezi
Spojenými státy a zástupci severního Vietnamu. Výsledkem těchto rozhovorů bylo podepsání
dohody o okamžitém klidu zbraní mezi oběma zeměmi výměnou za odchod západních sil
z území jižního Vietnamu. Tímto aktem byla oficiálně ukončena americká přítomnost
aktivních vojenských oddílů ve Vietnamu a Republika Jižní Vietnam převzala plnou

12

George Brown Tindall a David E. Shi, Dějiny Spojených států amerických, 721.

9
zodpovědnost za další osud své existence. Poslední američtí vojáci opustili jižní region 29.
března roku 1973. 13
Když prezident Nixon rozhodoval o příkazu stáhnout americké jednotky z války, jeho
vojenští korespondenti z Vietnamu ho informovali o existenci míšených dětí, které byly
zplozené americkými vojáky s místními ženami. Prezident tento problém nepovažoval
za důležitý a v roce 1970 se Ministerstvo obrany vyjádřilo k tématu: „Péče a blaho těchto
nešťastných dětí... nikdy nebyly a ani nejsou považovány za zodpovědnost vlády ani
odpovídajícího odboru Ministerstva obrany.“ 14 Toto prohlášení potvrzuje, že Amerasians
nebyli oficiálně uznáni jako děti občanů Spojených států a že vláda neměla zájem na nápravě
tohoto stavu.
Jedním z důvodů, proč americká vláda odmítla přijmout za Amerasians zodpovědnost,
tkví v tom, že Bílý dům nemohl oficiálně přiznat, že jejich „hoši“ měli milostné aféry
za oceánem daleko od svých domovů. Představa, že místo aktivní ochrany místních
obyvatelse američtí důstojníci oddávali ve volném čase raději odlišnému druhu zábavy, byla
nepředstavitelná pro prezentaci americké armády navenek, a proto se v Pentagonu snažili
ututlat jakoukoliv zmínku o těchto aférách. Jak jeden veterán z korejské války vysvětlil: „Naši
muži to nedělají, pro relaxaci hrají volejbal.“ 15
Na problém míšených americko-vietnamských potomků možná Američané nekladli
velký důraz, na druhé straně světa však Amerasians volali o pomoc. Velké diskriminaci byly
vystaveny především vietnamské děti, které měly otce s afroamerickými kořeny. Zatímco
v asijské kultuře je světlá a bílá kůže spojována s aristokracií a něčím vzácným, snědá a černá
barva pleti je naopak barvou špíny a symbolizuje neurozenost. V porovnání s bílými
Amerasians čelily děti černé pleti významnějšímu odlišováníod ostatních a často docházelo
ve veřejném prostoru k segregaci. To mělo negativní dopad na jejich psychiku. Spousta z nich
například nedosáhla ani základního vzdělání, protože jim byla výuka odepřena kvůli
rozhodnutí oficiálního režimu. V reakci na znepokojující situaci se neziskové organizace
snažily upozornit na tento problém prostřednictvím upoutání mediální pozornosti, jejich snahy
ve Spojených státech se však nesetkaly s odezvou. 16
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1.1.
Krátce

Evakuace amerických civilistů a asijských dětí
po

ukončení

angažovanosti

ve

Vietnamu

americký

kabinet

kalkuloval

s nevyhnutelným zhroucením demokratického režimu, a proto měl vypracovaný plán
pro rychlý útěk z Vietnamu již pár měsíců před samotným převratem. Nově zvolený americký
prezident Gerald Ford proto rozhodl o evakuaci až 200 000 lidí, zejména amerických civilistů,
kteří setrvávali na území Vietnamu.Na začátku roku 1975 se uskutečnila první záchranná
operace a prvními uprchlíky mířícími do USA bylo skoro 2 000 vietnamských
a kambodžských dětí v rámci operace Babylift. Mezi ně patřila i skupina Amerasians,
pro které bylo přednostně vyhrazeno místo na palubě. 17 Fordova administrativa se rozhodla
pro jejich záchranu proto, že si uvědomovala, že nová komunistická vláda by se mohla mstít
na potomcích přímo zplozených Američany. Dalším signálem, který přispíval k rozhodnutí
zachránit Amerasians, byly znepokojující zprávy od amerických informačních složek, že
vietnamské matky ze strachu hromadně opouštěly své děti na ulicích nebo je předaly
do sirotčinců a nemocnic. na tuto operaci byly vyčleněny dva miliony dolarů. 18
Konec vojenské angažovanosti ve Vietnamu znamenal změnu postoje zahraniční
politiky americké vlády k této zemi. Novým směrem, kterou se americká diplomacie ubírala,
byl rozvoj humanitární pomoci. Kvůli mohutné vlně uprchlíků, která byla zaviněna
ovládnutím jižní části Vietnamu komunistickou stranou, se Fordova vláda soustředila
na problém utečenců. Byl upozaděn zájem o děti, v jejichž žilách kolovala americká krev,
a které čelily každodennímu útlaku ze strany společnosti i režimu.
Z příchodu uprchlíků nebyli nadšení Američané, protože se ze všech sil snažili
zapomenout na neslavnou válku, při které jejich národ přišel o svou hrdost. Gerald Ford se
nacházel v nelehké pozici, ale přesto považoval za důležité přiklonit si občany na svou stranu,
a proto zdůrazňoval jedinečnost americké lidskosti a solidarity. „Neudělali jsme to Maďarům.
Neudělali jsme to Kubáncům. a sakra, neuděláme to teď.“ 19 S podobnou řečí vystoupil
v Kongresu před senátory s žádostí o další vyčlenění peněz na řešení problematiky
vietnamských uprchlíků.
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1.2.

Carter a boj za lidská práva

Důraz na lidská práva a rozšiřování tohoto postoje po celém světě se staly hlavní agendou
prezidentství Jamese Earla „Jimmyho“ Cartera. Jeho vláda v té době čelila neustálému tlaku
ze strany politiků, médií a Američanů kvůli narůstajícímu problému imigrantů a utečenců,
kteří do země přicházeli nejen z jihovýchodní Asie, ale také z Latinské Ameriky a
z karibského regionu. Carter během svého prezidentského období podepsal tzv. Program
řízených odjezdů. Tento projekt, koordinovaný Úřadem Vysokého komisaře OSN
pro uprchlíky, otevíral hranice Spojených států všem vietnamským občanům, kteří byli
zařazeni do jedné ze tří kategorií. Do těchto kategorií patřili rodinní příslušníci amerických
občanů, bývalí zaměstnanci americké vlády a další osoby blízce spojené s americkou
přítomností ve Vietnamu před rokem 1975. Amerasians měli tedy být přiřazeni do první
kategorie, ale americké zákony nepřiznávaly občanství žádným míšeným potomkům, jestliže
otec – americký občan nesouhlasil s určením svého otcovství, nebo nebyl doložen žádný
důkaz o původu otcovství. V tomto případě byli Amerasians zařazeni do třetí kategorie
a pouze hrstka z nich byla svými americkými otci uznána za legitimní dcery a syny. 20 Podle
oficiálních čísel Statistického úřadu USA bylo od zapojení do Programu řízených odjezdů
v letech 1982–1988 přemístěno 4 500 Amerasians spolu s jejich 7 000 příbuznými. 21

1.3.

Reaganova vláda

Ronald Reagan nastupoval do nové funkce s obtížnými úkoly. Ekonomika země byla v recesi
a úkolem nově zvolené hlavy státu bylo vyvést USA z krize a obnovit hospodářský růst.
V zahraničně-politické oblasti vyžadovaly adekvátní řešení napjaté vztahy se Sovětským
svazem, přičemž Bílý dům musel čelit novým zahraničním hrozbám ve střední Americe,
v oblasti Středního východu a v karibském regionu. 22 K těmto novým výzvám musel
prezident vyřešit neslábnoucí proud vietnamských utečenců, kteří denně připlouvali k pobřeží
USA za cílem lepšího života, a s nimi spojené protesty občanů, kteří nesouhlasili s přijímáním
dalších běženců do jejich země. Vietnamci připomínali běžným Američanům neslavnou
porážku ve válce, kvůli které ztratili sebevědomí. Reagan si proto dal za cíl navrátit svému
národu sebedůvěru a hrdost. 23
Sabrina Thomas, „The Value of Dust: Policy, Citizenship, and Vietnam’s Amerasian Children”, 68–69.
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Když se v roce 1985 poprvé otevřely hranice Socialistické republiky Vietnam,
americká veřejnost se dozvěděla o špatném zacházení s potomky s americkými kořeny.
Znepokojena nečinností federální vlády vyšla protestovat, aby dala najevo svůj nesouhlas s
pasivním postojem k dětem poloviční americké krve. Netrvalo dlouho a americký kabinet
reagoval na všeobecné znepokojení tím, že vydal okamžité nařízení o pomoci. Za tímto
účelem pak byla vytvořena speciální komise, která řídila operace v rámci humanitárních
zásahů. 24 Problematika Amerasians začala ve společnosti čím dál více rezonovat, když se
o nich dozvídala prostřednictvím reportáží a článků. Žurnalisté v nich vyprávěli příběhy
nešťastných osudů americko-vietnamských dětí, které toužily odejít do země svých otců, kde
by se s nimi konečně shledaly.
Nejbližší Reaganovi poradci využili této příležitosti, aby znovu otevřeli problém
„vietnamského syndromu“, který stále děsil většinu veřejnosti. Reagan chtěl docílit obnovení
národní hrdosti tím, že se negativního obrazu války ve Vietnamu provždy zbaví.
Za rozhodnutím pomoci Amerasians proto mohla stát snaha napravit americkou negativní
reputaci z války ve Vietnamu tím, že se snažili o vítězství v humanitární rovině, když už se
jim nepodařilo vyhrát válku vojensky. 25
V zájmu zlepšení veřejného diskurzu o válce ve Vietnamu, 40. prezident Spojených
států amerických podpořil v roce 1982 nový imigrační zákon, který se zapsal do historie jako
Amerasian Amendments. 26 Ve své řeči se prezident Reagan vyjadřoval ke štědrosti Spojených
států a zaměřil se na to, že Američané byli a vždy budou jedinečným národem, protože nikdy
nezapomněli na svou sílu a sebevědomí, a vždy poskytli otevřenou náruč nově příchozím
z dalekých zemí, kteří zde hledali nový bezpečný domov. Směrem k Amerasians podotkl:
„Místo toho, abychom řekli „Vítejte, děti“, měli bychom spíše říct „Vítejte doma.“ 27 Stal se
tak prvním americkým prezidentem, který Amerasians oficiálně přijal za americké občany. 28
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1.4.

Amerasian Homecoming Act

V minulosti americká média upozorňovala na tragické životy napůl amerických dětí, ale
nedokázala si získat větší pozornost obyvatel. V roce 1985 deník Newsday zveřejnil reportáž
zvanou „Hunger for U.S. Dollars Feeds Desire for Relations. The Amerasian Dilemma“
o mladém zmrzačeném chlapci, který žil v ulicích Ho Či Minova města, kde prodával
papírové květiny pro svou obživu. Novináře zaujal chlapcův exotický vzhled, protože v jeho
fyzických rysech jasně spatřili europoidní znaky. Po delším rozhovoru se od malého hocha
dozvěděli, že patří k Amerasians a že byl svou matkou vyhnán na ulici, kde žil deset let.
Tento příběh upoutal pozornost skupinu středoškolských studentů ze státu New York, která se
rozhodla sepsat petici na pomoc tomuto chlapci a všem ostatním dětem, které byly
ve společnosti ponižovány kvůli své odlišnosti. 29
Na konci roku 1987 se kongresmanovi za stát New York Robertovi Mrazkovi
a kongresmanovi za stát Pennsylvania Thomasovi Ridgeovi povedlo nechat schválit návrh
zákona týkající se Amerasians. Tento zákon pak vzešel v platnost následující rok jako
Amerasian Homecoming Act. Nová legislativní změna povolovala přicestovat všem
Amerasians, kteří se narodili mezi lety 1962–1977. 30 Vláda USA vyčlenila za účelem
relokace celkově 140 amerických dolarů za každého jednoho Amerasian a jeho blízkých
příbuzných. Tato finanční podpora přesto mnohdy nestačila, aby si dotyční zajistili odchod
ze své vlasti. Vietnamská strana totiž neměla zájem na spolupráci a novela imigračního
zákona nebyla v zemi propagována. Zpráva se tak dostala pouze k těm, co žili ve velkých
městech, ale nedozvěděli se o ní na venkově, kde Amerasians nejvíce čelili útokům ze strany
vietnamské společnosti a kde tedy americká pomoc byla nejvíce potřeba. 31
Dalším důvodem byly vysoké „neoficiální“ poplatky, které Amerasians museli zaplatit
vietnamských úředníkům, aby byla jejich žádost urychlena nebo vůbec vyřízena. Státní správa
totiž měla největší kompetence, co se týče posuzování a předávání potřebných dokumentů
k vyřízení odjezdových víz do USA, a zaměstnanci často zneužívali svých pravomocí
k vyžadování úplatků. Kromě vyplněných žádostí a potřebných papírů tak Amerasians
předávali ještě obálku, ve které byly peníze za „protekci“. Tzv. „obálková politika“ se stala
běžnou záležitostí, ale pro spoustu Amerasians finančně nedostupnou. 32 V reakci na tuto
Jana K. Lipman, „The Face Is the Road Map: Vietnamese Amerasians in U.S. Political and Popular Culture,
1980-1988“, 43–44.
30
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situaci se vyskytovaly případy podvodů, kdy se objevovali noví příbuzní, kteří tvrdili, že
s Amerasians měli pokrevní vazby. Ve skutečnosti to byli cizí lidé, kteří zneužili nového
zákonu, aby se mohli dostat z Vietnamu do USA. Za Amerasians uhradili všechny materiální
náklady spojené s vyřizováním žádosti a na oplátku byli připsáni do seznamu rodinných
příslušníků, kteří měli odjet s nimi. „Dětem prachu“ se proto rychle začalo říkat „zlaté děti“,
protože byly snadnou jízdenkou do „země svobody“. 33

1.5.

Shrnutí

Americká politická a veřejné scéna nesla prohru ve Vietnamu těžce a nedokázala otevřeně
přiznat porážku, jež se národu navždy vryla do paměti jako ponurá vzpomínka na první
vojenský neúspěch. Během dalších let po konci války se Američané snažili toto téma navždy
uzavřít, ale kvůli své jedinečné roli na mezinárodní scéně si nemohli dovolit stáhnout se
úplně. Proto Bílý dům zvolil taktiku humanitární pomoci, která měla zajistit, aby se
Američané stále cítili hrdí na svou vlast. První zkouškou byla uprchlická krize, která vypukla
v důsledku komunistické konsolidace moci ve Vietnamu. Další zkouškou, v níž museli obstát
hlavně političtí představitelé, byli americko-vietnamští potomci narození v průběhu let
americké přítomnosti v zemi. První zmínka o Amerasians se objevila v reakci na stažení
amerických jednotek za Nixonovy vlády, ale ta tomu nepřikláněla velký význam z důvodu
nespokojených občanů a odmítala se bavit na témata spojená s neslavnou válkou. Po nástupu
Fordovy administrativy se situace mírně změnila. Americký lid sice ještě stále nebyl schopný
veřejně mluvit o nedávné prohře v konfliktu ve Vietnamu, ovšem vláda, v čele s Geraldem
Fordem, poskytla humanitární pomoc míšeným potomkům zplozeným za války ve Vietnamu
bezprostředně poté, co demokratický režim na jihu země padl. Na tyto operace rozvojové
podpory dále navázal prezident Carter, který podepsal Program řízených odjezdů s cílem ještě
většího důrazu prosazování lidských práv. Humanitární projekt sice nevyřešil imigrační
problém, ale vytvořil důležitý základ pro Reaganovo vedení. První důležitou změnou během
vládnoucího období Ronalda Reagana bylo rozhodnutí vydat Amerasian Amendments. Šlo
o první, sice z velké části pouze symbolický, ale správný krok ke konečnému vyřešení otázky
osudu Amerasians. Následující Amerasian Homecoming Act dále rozšířil možnosti
humanitární pomoci a povolil vstup „dětí prachu“ na americkou půdu a to i s jejich
nejbližšími rodinnými příslušníky, čímž jim definitivně zajistil bezpečí.

33
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Snahy pomoct Amerasians se vyplatily pro zlepšení veřejného diskurzu a oficiální
administrativa dosáhla vítězství v humanitární rovině. Občané opět získali nazpět sebevědomí
a hrdost na svou zemi. Problémy Amerasians však fakticky nebyly vyřešeny. Ačkoliv se
americkým politikům podařilo většinu z nich přemístit do USA, začlenění do společnosti bylo
ponecháno výhradně na nich. Amerasians chtěli odjet do vlasti svých otců nejen kvůli tomu,
aby se vyhnuly diskriminaci, ale také toužili poznat své americké otce. To jim však
po přesunu nebylo umožněno. Důkazem je to, že vláda neumožnila Amerasians přístup
do vládních spisů, aby se za účelem setkání se s otci mohli podívat na seznam vojáků
působících na jihu Vietnamu. Děti se tak dostaly do země svých otců, ale začala pro ně nová
cesta, a to cesta za hledáním svých otců.

2. Imigrační zákony
Dlouhodobý konflikt ve Vietnamu vyvrcholil v roce 1975, když byl demokratický režim
na jihu země přemožen v důsledku neschopnosti bránit se tlaku severovietnamské armády
a padl do rukou komunistické strany. K porážce přispělo i to, že se na příkaz prezidenta
Nixona v roce 1973 americké vojenské oddíly stáhly ze země a nechaly Saigon vstříc jeho
osudu. V reakci na válku bylo více než 125 000 Vietnamců donuceno opustit své domovy
kvůli strachu z trestu, který jim hrozil v případě usvědčení z kolaborace s Američany. Mezi
utíkajícími Vietnamci byly i míšené děti s americkou krví, které spolu s jejich nejbližšími
rodinami hledaly bezpečné místo v okolních státech jihovýchodní Asie. Sousední země však
dávaly jasně najevo, že neměly povinnost přijímat velké množství běženců, a že tudíž ani
nehodlaly zajistit vstup uprchlíků na jejich území. 34 Dovolávaly se na to, že ani jeden z těchto
států neratifikoval Úmluvu o statusu uprchlíka z roku 1951, ani následující rozšiřující Úmluvu
a protokol o statusu uprchlíka v roce 1967, která ukládala podepsaným zemím povinnost
zajistit bezpečí všem osobám čelícím bezprostřednímu nebezpečí na životě z důvodu
politických, etnických či náboženských represálií. 35
Na obsazeném jihu se velmi rychle etablovala komunistická strana, která si svou moc
chtěla upevnit tím, že se zbaví veškerých nežádoucích vlivů a osob bývalého režimu. Vláda
proto vydala okamžité nařízení o stíhání všech osob vietnamského nebo amerického původu,
které s bývalým jihovietnamským režimem spolupracovaly nebo se podílely na fungování
C. N. Le, Asian American assimilation: ethnicity, immigration, and socioeconomic attainment (New York:
LFB Scholarly Publications, 2007), 34–35.
35
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státu. Tyto osoby byly převezeny do pracovních táborů nebo do vězení, kde si odpykávaly
dlouholeté tresty. To však neplatilo pro Amerasians, potomky amerických vojáků
a vietnamských žen, kteří byli svými matkami rovnou odloženi do místních sirotčinců nebo
vyhnáni z domova na ulici právě v reakci na toto nové vedení. Míšenci, kteří se svým
fyzickým vzhledem více podobali svým americkým otcům, vyčnívali ze zcela homogenní
společnosti, a představovali tak poslední zachovalou památku na nepřátele nového režimu.
Malé děti se po konsolidaci moci staly hlavním předmětem diskriminace ve společnosti a to
bylo také klíčovým důvodem, proč zoufale hledaly cestu pryč z Vietnamu.
Přístup vietnamské společnosti a oficiální vlády k jejich matkám byl podobný. Podle
vládního nařízení nesměly být zaměstnány ve státní správě a často se kvůli konzervativnímu
kulturnímu zakořenění nemohly vrátit ani do svých rodin. Takzvané „děti prachu” a jejich
nejbližší byli vytlačeni na okraj společnosti a stali se nežádoucí obyvateli ve státě. Některé
matky poslaly své děti na venkov ve snaze tajit existenci svého míšeného dítěte pro jeho
záchranu, některé zůstaly na ulici spolu s dětmi. 36
Alarmující uprchlická krize, jež se do historie zapsala jako jedna z největších
migračních vln, vyvolala ve světě znepokojení. Americký prezident Gerald Ford krátce
po svém nástupu do funkce v roce 1975 zřídil organizaci Interagency Task Force. Ta měla
na starost relokaci a evakuaci Vietnamců, kteří byli v ohrožení života z důvodu politického
pronásledování. Spojené státy, hlavní podporovatel a spojenec bývalého demokratického
režimu na jihu Vietnamu, se tudíž přihlásily k humanitárnímu aktu přijmout největší podíl
vietnamských uprchlíků do své země. 37
Během let 1962–1976 se počet narozených Amerasians odhaduje mezi 15 000 až
20 000. 38 Díky administrativě prezidenta Cartera, která během svého vládnoucího období
prosazovala lidská práva a důraz na humanitární pomoc, se otázka přestěhování Amerasians
opět otevřela a americká strana opět začala uvažovat o jejich přemístění do Spojených států.

2.1.

Program řízených odjezdů

Po ukončení konfliktu ve Vietnamu v roce 1975 se představitelé velkých i malých států
museli vypořádat s obrovskou uprchlickou vlnou Vietnamců, kteří prchali před novým
Ernest C.Robear, „The Dust of Life: The Legal and Political Ramification of the Continuing Vietnamese
Amerasian Problem“, 127–128.
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vietnamským vedením, který stíhal všechny nepřátele nového režimu. Mezinárodní
společenství proto hledalo řešení problému migrační krize a spravedlivého přerozdělování
uprchlíků. z toho důvodu Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky svolal mezinárodní
konferenci, která se konala v Ženevě roku 1979. Cílem zasedání bylo nalézt společné
východisko na mohutný odliv asijských migrantů nejen z Vietnamu, ale z regionu celé
bývalé Indočíny. Zástupci přítomných států odsouhlasili společnou finanční pomoc a dohodli
se na přerozdělování vietnamských uprchlíků včetně Amerasians do západních zemí. 39
Před rokem 1979 fungovalo několik málo neziskových organizací, které se zabývaly
diskriminovanými Amerasians. Když se v roce 1979 rozhodlo o Programu řízených odjezdů
(dále bude používána termín „ODP“ jako zkratka pro anglické označení Orderly Departure
Program), Amerasians dostali naději na nový život v zemi svých otců.

40

Tato dohoda, kterou

se Spojené státy rozhodly v rámci humanitární pomoci podpořit, měla zprostředkovat
Amerasians legální odchod z Vietnamu a měla urychlit proces přijetí všech osob, které byly
asociovány s jihovietnamskou vládou a jež byly pronásledovány místním režimem. Díky
smlouvě podepsané s vietnamskými představiteli získali všichni žadatelé status uprchlíka
a navíc bylo umožněno slučování rozdělených rodin. Dohoda tak nevylučovala ani míšené
americko-vietnamské děti, jimž se ve vlasti dostávalo špatného zacházení. 41
Proces přihlášení do ODP byl pro Amerasians zdlouhavý a složitý. Zásadním
nedostatkem tohoto programu byl vleklý průběh vyřizování, který museli všichni zájemci
o vstup do USA podstoupit během čekání na úřední schválení odjezdu. Jedním z úskalí
představovalo také ověřování totožnosti a důkazů o pokrevních vazbách s americkým
občanem. Doklady mohly být milostná korespondence mezi jejich rodiči, fotografie nebo
rodný list, a měly sloužit k evidenci původu. Tyto záznamy však byly zničeny vietnamskými
matkami z obav vládního postihu, se kterým by se setkaly v případě usvědčení z kolaborace
s Američany. Zbylé spisy zničila samotná vietnamská vláda. Amerasians proto neměli žádné
důkazy o svém genetickém spojení s americkými občany, a tak bylo prokázání této
skutečnosti rozhodováno na základě lékařského vyšetření, kdy se potvrdil jejich vzhled, jímž
se lišili od ostatních Vietnamců. K obecně uznávaným společným znakům patřily kudrnaté
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vlasy, modré široké oči, světlejší či tmavší pleť. Dalším problémem při procesu bylo to, že
Amerasians neměli trvalé bydliště, což znemožňovalo hladký průběh vyřizování. 42
I na americké straně se Amerasians potýkali s překážkami. Po převratu na jihu země
v roce 1975 vláda Spojených států přerušila veškeré bilaterální styky s novým komunistickým
vedením a následovalo odvolání diplomatické reprezentace z Ho Či Minova města. Veškerá
dokumentace ohledně výjezdního povolení se proto zasílala na nejbližší konzulát sídlící
v Bangkoku, což celý proces prodlužovalo. 43
První děti, které prostřednictvím ODP získaly povolení odejít ze země a vstoupit
do země svých otců, byly převážně ty, jež byly oficiálně uznány americkými občany. 44 Až
během nové výměny prezidenta se od října 1982 do prosince roku 1985 podařilo převézt 9
000 dětí spolu s jejich nejbližšími rodinnými příslušníky do Spojených států pod programem
ODP, který byl přísně pod dozorem UNHCR. 45 Cesta do USA se však dalším Amerasians,
kteří netrpělivě čekali na pomoc od své druhé vlasti a kteří nesplnili legislativní požadavky,
nadále vzdalovala.

2.2.

Amerasian Amendments

Nový republikánský prezident Ronald Reagan si za jednu ze svých priorit vytyčil cíl
konečného vyřešení otázky vietnamského syndromu a změny negativního diskurzu o tomto
tématu ve společnosti. Byl tedy připraven prosadit jisté změny v americkém zákonodárství,
a to zejména v imigračních zákonech. Do roku 1982 existoval v USA imigrační zákon
a zákon o státním občanství 46 přijatý v roce 1952, jimiž se řídil federální Imigrační úřad
Spojených států. V těchto zákonech byly definovány veškeré podmínky vstupu cizinců
na území USA. Mimo jiné povolovaly vstup osobám, které byly krevně spřízněné
s americkými občany. Podmínkou povolení pobytu bylo to, že žadatelé patřili mezi nejbližší
rodinné příslušníky, což se právně vztahovalo pouze na přímé potomky Američanů. Klíčovým
problémem této části zákonu bylo rozdílné chápání udělování občanství po narození dítěte
amerického občana. Podle výkladu o státním občanství, potomek, který se narodil matce
s americkým občanstvím, získává automatické právo na americké občanství. U potomka
narozeného americkému občanovi mužského pohlaví se tento precedens neuplatňoval.
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V takovém případě bylo na otci, zda potvrdil otcovství, z něhož teprve poté plynulo právo
na americké občanství. Co se týče případu Amerasians, existovalo pouze malé procento
Američanů, kteří dosvědčili otcovství na základě rodného listu nebo společných fotografií. 47
Kvůli této formulaci byli Amerasians prohlášeni za nelegitimní potomky a jejich žádost
o vstup do USA byl z tohoto důvodu komplikovanější. 48
V reakci na tuto legislativní překážku v roce 1982 prezident Ronald Reagan podepsal
zákon známý jako Amerasian Amendments. Od nového znění imigračního zákona si americký
kabinet sliboval velké změny, které měly mít pro Amerasians pozitivní dopad a jež měly
usnadnit rychlejší vyřizování odjezdových víz. Dodatek z roku 1982 disponoval třemi
výhodnými body. Prvním z nich byla podrobná definice toho, kdo byli Amerasians. To mělo
zjednodušit jejich vstup na území Spojených států pod programem, který byl zastřešen OSN.
Druhým pozitivním aspektem bylo to, že všichni Amerasians byli právně uznáni jako potomci
amerických občanů pro účely žádosti o vstup do USA. Třetí důležitou změnou bylo rozšíření
definice Amerasians z původních dětí míšených s vietnamskými matkami na ostatní asijské
národnosti. Díky tomu byla přiznána práva i ostatním Amerasians, kteří byli původem
z Filipín, Koreje a Okinawy. 49
Zákon však nadále počítal se vstupem pouze amerických potomků, což se později
stalo předmětem kritiky. Děti, které měly rodinné zázemí, byly nuceny opustit svou matku
a své nejbližší příbuzné. Při tvoření legislativy si američtí zákonodárci neuvědomili, že
zanedbali kulturní aspekt, když do zákona nezahrnuli také jejich nejbližší příbuzné.
Amerasians stáli před těžkou volbou: měli možnost odcestovat do Spojených států – země,
která slibovala rovné zacházení, svobodu a nový začátek, nebo neměli jinou šanci než zůstat
ve Vietnamu, protože jejich rodiny nebyly v zákoně zmíněny a kvůli silně zakořeněným
rodinným hodnotám své příbuzné nemohli opustit. Tento problém byl v následujících letech
považován za jeden ze stěžejních bodů při vypracovávání změn. 50
Další chyba v novém zákoně je často přisuzována tomu, že Amerasians získali status
„imigrant” nikoliv “azylant”. Podle oficiální definice OSN je migrant ten, kdo se rozhodne
opustit svůj rodný domov na základě vnitřní potřeby zlepšit svou životní situaci
po ekonomické, environmentální, vzdělávací nebo sociální stránce. Od azylantů se liší tím, že
Immigration and Nationality Act
Většinou to byli američtí vojáci, kteří ve Vietnamu uzavřeli sňatek s vietnamskými ženami, a po nuceném
odjezdu ze země se ve Spojených státech snažili získat povolení pro své manželky a děti.
48
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jim nehrozí bezprostřední nebezpečí z důvodu politického útlaku nebo přímého válečného
konfliktu, a mohou se kdykoliv vrátit do své rodné země.
Azylantem jsou takové osoby, které jsou v přímém ohrožení života z důvodu
ozbrojeného střetu nebo různého typu pronásledování, a musí proto opustit své domovy.
Na rozdíl od migrantů se tito lidé pravděpodobně nebudou moci vrátit do vlasti. Ochrana práv
utečenců je zároveň zakotvena v mezinárodním právu a je explicitně definována v Úmluvě
o statusu uprchlíka z roku 1951 a poté rozšiřující Úmluvu a protokol o statusu uprchlíka
z roku 1967. Podle těchto mezinárodních dohod jsou podepsané státy povinny poskytnout
azylantům pomoc před nebezpečím, jenž je ohrožuje na životě, a je jejich povinností umožnit
jim důstojný a bezpečný život v dané zemi. Přijímající státy se zároveň zavazují k jejich
ochraně a nesou za ně primární zodpovědnost. 51
V praxi to tedy znamenalo, že po vstupu do USA Amerasians nezískali výhody, které
byly určené pro osoby s uprchlickým statutem. Nebyla jim přiznána vládní podpora
pro integraci do společnosti, neobdrželi nárok na finanční podporu a nebyli zařazeni
do sociálních programů, které jim měly pomoci srovnat se s úplně novým cizím prostředím,
naučit se jazykových dovedností a pomoci zařadit se do běžného života. 52

2.3.

Reaganova Iniciativa

Četnější mediální výstupy na téma „amerických“ dětí, které byly zobrazovány jako děti
opuštěné svými americkými otci a jež byly ponechány na pospas komunistickému nepříteli, se
nabízely jako ideální příležitost pro prezidenta Reagana a jeho kabinet, aby toto téma využili
za účelem

vylepšení

své

reputace

v souvislosti

s americkým

působením

ve válce

ve Vietnamu. Tehdejší ministr zahraničních věcí USA George P. Shultz v roce 1984 prohlásil,
že se prezident zavázal k humanitární ochraně všech Amerasians a jejich nejbližších rodin
před neustálou diskriminací, jíž byli vystaveni ve Vietnamu. Reagan poté oznámil plán
o přemístění všech Amerasians do bezpečí během následujících tří let. 53
Největším úskalím však byly napjaté americko-vietnamské diplomatické vztahy, které
se od odchodu amerických vojsk nezlepšily. Na protest proti obsazení Kambodži vietnamskou
komunistickou vládou Bílý dům odmítl obnovit mezinárodní spolupráci s Vietnamem.

„Úmluva o právním postavení uprchlíků“, Oficiální stránka Organizace spojených národů, staženo 24. března
2017, http://www.osn.cz/wp-content/uploads/2015/03/uprchlici.pdf
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Plánované operace na přesun Amerasians se tudíž v letech 1984–1987 nesetkaly s velkým
úspěchem a tisíce dětí nadále čelilo útokům ze strany společnosti a komunistické strany. 54

2.4.

Amerasian Homecoming Act

V roce 1986 Amerasians čelili novému problému, jímž bylo pozastavení Programu řízených
odjezdů komunistickou stranou. Vietnamská strana ukončila přesun této skupiny dětí
prostřednictvím Programu řízených odjezdů a jako důvod přerušení činnosti uvedla, že
v rámci tohoto programu nesouhlasila s tím, aby Amerasians byl udělen status „uprchlík”,
neboť nepovažovala jejich životy v přímém ohrožení. 55 Ve srovnání s uplatněním práva, které
vyplývalo z Amerasian Amendments, a humanitárními operacemi o hromadném přemístění
schválenými prezidentem Reaganem v roce 1984, bylo pro míšené děti nejsnadnější získat
legální povolení o odchodu právě přes ODP. Důsledkem tohoto ustanovení se tisíce
Amerasians s vyřízenými odjezdovými vízy ocitly v nesnadné pozici. Kvůli diplomatické
roztržce mezi oběma státy totiž nemohli opustit zemi, a tak vyčkávali na americkou stranu,
jak se k této komplikaci postaví. Program se opět obnovil v následujícím roce, Amerasians se
však nestali jeho součástí. 56
Američtí zákonodárci museli rychle vyřešit naléhavý problém pozastavení ODP
a rozhodli se poupravit zákon z roku 1982 a vytvořit nový tzv. Amerasian Homecoming Act.
Zákon, který byl navržen v roce 1987 a vešel v platnost až následující rok, vyřešil několik
zásadních problémů vycházejících z Amerasian Amendments z roku 1982. Všichni
Amerasians, kteří se narodili v letech 1962–1976 měli nárok na žádost o vstup do USA.
Nejvýznamnější změnu od úpravy zákona z roku 1982 přineslo pro Amerasians to, že
americko-vietnamské děti získaly benefity, které byly původně přiznány pouze azylantům.
Nadále byly vedeny pod kategorií imigranti, ale díky novelizaci imigračního zákona
Amerasians získali podporu na jazykové vzdělání a měli nárok na přiřazení do asimilačních
programů, které byly jinak podporovány pouze pro osoby se statutem uprchlíka. Velice
podstatným bodem bylo také zrušení rozhodnutí o povoleném vstupu pouze přímého potomka
amerického občana, tudíž si Amerasians nově mohli vzít s sebou celou svou rodinu.
Ustanovení povolovalo vstup partnera, jejich dítěte, matky, nevlastních sourozenců a také

Ernest C.Robear, „The Dust of Life: The Legal and Political Ramification of the Continuing Vietnamese
Amerasian Problem“, 134.
55
Kieu-Linh Caroline Valverde, „From Dust to Gold: The Vietnamese Amerasian Experience“, 150–152.
56
Ernest C.Robear, „The Dust of Life: The Legal and Political Ramification of the Continuing Vietnamese
Amerasian Problem“, 134.
54

22
nevlastního otce. 57 Poslední klíčovou změnou bylo nové zavedení průběhu žádosti o víza.
Podle tohoto nařízení musely být všechny pohovory vedeny osobně americkým
zaměstnancem Úřadu pro přistěhovalce a pro udělení občanství 58 s žadateli o vstup do země.
v minulosti totiž místní správa zakazovala americkým úředníkům vstoupit na území Vietnamu
za účelem provádění osobních pohovorů. Tuto úlohu tak v předchozích letech přebírali
zaměstnanci OSN. Reforma zákona zjednodušila celý proces i díky tomu, že se dokumenty
nemusely zasílat do nejbližšího konzulátu v Bangkoku. 59

2.5.

Shrnutí

Před Reaganovou administrativou se předchozí kabinety legislativní otázkou Amerasians
téměř

nezajímaly

a

proces

příchodu

americko-vietnamských

dětí

byl

dlouhým

a komplikovaným problémem. Příčiny tohoto neúspěchu byly hluboce zakořeněny
v samotných domácích imigračních zákonech, které bránily potomkům amerických občanů
vstupu do Spojených států.
Trvalo celých třináct let, než se vytvořil stabilní a efektivní plán, který pomohl
Amerasians v jejich cestě do země svých amerických otců. První Program řízených odjezdů
měl několik problematických legislativních nedostatků. Identifikace, rodinné vazby
s americkými občany i složité ověřování na konzulátu v cizí zemi, to vše přispělo k tomu, že
se legální odchod Amerasians vzdaloval. V průběhu let se však americké zákony pozměnily
a jen díky Reaganově iniciativě se soustředily na vyřešení těchto problémů, a to zejména
problematiky legitimity míšených potomků s jejich americkými otci. Oficiálnímu uznání
ze strany amerického vedení se Amerasians dostalo díky Amerasian Amendments, který sice
nevyřešil mezery v imigračním zákonu, ale jejich právní uznání napomohlo při žádosti
o vyřízení odjezdových víz. Navíc se Američané tímto krokem oficiálně přihlásili ke skupině
vietnamských míšených dětí, které měly za otce americké občany, a zavázali se k jejich
ochraně. Většinu nedostatků v zákonech nakonec vyřešil Amerasian Homecoming Act, který
byl výsledkem předchozích snah o uznání potomků ze strany otce. Dalšími klíčovými
reformami bylo udělení některých benefitů, které měly pomoci při začlenění Amerasians
v nové zemi a měly usnadnit integraci v novém kulturním prostředí. Američtí zákonodárci
také respektovali tradiční rodinné hodnoty silně ukotvené ve vietnamské společnosti, a tak
Ernest C.Robear, „The Dust of Life: The Legal and Political Ramification of the Continuing Vietnamese
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odstranili poslední překážku, která Amerasians stála v cestě, a tou bylo zachování rodinných
vazeb i po příchodu do Spojených států.

3. Mediální pokrytí
Poprvé se Američané dozvěděli o válce ve Vietnamu na začátku 60. let, kdy mohli
na televizních obrazovkách sledovat živý přenos konfliktu mezi severním Vietnamem
a jižním Vietnamem přímo ve svých obývacích pokojích. Americká média obecně zpravovala
o činnosti armády USA a po ukončení války se občané mohli dočíst příběhy válečných
veteránů. Téma Amerasians oproti tomu nebylo vůbec medializováno a mediální scéna se
o něj začala intenzivněji zajímat až v 80. letech. 60
Cílem této kapitoly bude doplňující pohled na mediální pokrytí na téma Amerasians
v 80. letech. Předmětem výzkumu bude obsah mediálních sdělení vybraných periodik v tomto
období. Mediální obraz zkoumaný v tomto období je důležitý proto, že právě Reaganův
kabinet měl největší podíl na záchranných akcích Amerasians, které měly ukončit špatné
zacházení z vietnamské strany.

3.1.

Specifikace

Analýza mediálního ohlasu na téma Amerasians obsahuje dvě části. Předmětem kvantitativní
části výzkumu bude zjištění počtu a vývoje článků na téma Amerasians v období tzv.
„Reaganovy iniciativy“ ve vybraných amerických médiích dostupných z plnotextových
tištěných novinových článků. Tyto texty byly získány na základě přístupu k online databázi
ProQuest Newsstand, jež nabízí přístup k světově známým multioborovým periodikům
a novinovým článkům z historického a aktuálního období. Pro analýzu byla zvolena tři tištěná
periodika, a těmi byla The New York Times, Los Angeles Times a deník Newsday. Kvalitativní
povahou práce bude zkoumání obsahu článků v jednotlivém tisku.
Tento výzkum se soustředí na období tzv. „Reaganovy iniciativy“ od 1. ledna 1985
do 31. prosince 1989. Vymezené rozmezí nás zajímá proto, že v roce 1984 ministr
zahraničních věcí George P. Schultz vystoupil s prohlášením, že se federální vláda začne
usilovně zabývat problematikou Amerasians a podnikne potřebné kroky k tomu, aby jim bylo
umožněno přicestovat do Spojených států amerických. Oficiálním projevem americké
politické reprezentace odstartovaly legislativní snahy a humanitární operace s cílem pomoci
Amerasians odcestovat do otcovy vlasti kvůli čelící diskriminaci ze strany Vietnamců.
60
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V tomto časovém rozmezí bude prozkoumáno, v jaké míře se deníky Newsday, Los Angeles
Times a The New York Times podílely na informovanosti amerických čtenářů o tématu
Amerasians. Sledované období je ukončeno rokem 1989, protože v roce 1988 vzešel
v platnost dlouho očekávaný imigrační zákon zvaný Amerasian Homecoming Act, a tím bylo
ukončeno i období „Reaganovy iniciativy“.
Zvolená média byla vybrána z následujících důvodů. The New York Times, jako jeden
z nejprestižnějších amerických periodik, patří mezi média s největším potenciálem vlivu.
Tento deník je jeden z nejčtenějších deníků v USA a má sílu ovlivnit veřejné mínění a do jisté
míry formovat názory svých čtenářů na uvedenou problematiku. Dalším důvodem, proč deník
The New York Times je zařazen v „elitním“ tisku, je také to, že ho čtou osoby úzce spojené
s federální vládou, takže svůj vliv rozšiřují nejen v široké veřejnosti, ale také u lidí ve
vysokých politických kruzích. 61 Deník Los Angeles Times byl záměrně vybrán proto, že
ve státě Kalifornie, kde sídlí jeho vydavatelství, žije početná menšina vietnamských
imigrantů, tudíž je pravděpodobné, že se zpravodajství o vietnamskou problematiku zajímalo.
Los Angeles Times podobně jako u The New York Times je známý svou exkluzivitou a
důvěryhodností mezi čtenáři. Poslední zvolený deník Newsday vydal ve vymezeném časovém
období největší počet příspěvků, které se věnovaly problematice Amerasians.
Předmětem mediálního obsahu budou novinové články a reportáže. Jelikož je
kvantitativní část analýzy založená na výzkumu četnosti výskytu klíčových slov, do
vyhledávání nebudou zahrnuty názory, sportovní události, nekrology, informace o burze či
ankety mezi veřejností. Příspěvky byly vyhledány v sekcích o národní politice nebo lokálním
zpravodajství.
Pro zúžení výběru musí být ustanovena klíčová slova, jež budou při výzkumu použity.
V tomto případě byly vybrány následující hesla: Vietnamese Amerasians, Amerasian
Homecoming Act, children of Vietnam war, soldier. Při vyhledávání příspěvků byla použita
všechna tato klíčová slova dohromady, aby splňovala všechna následující kritéria. Sledované
články byly vydány ve vymezeném časovém rozmezí a budou informovat o „Amerasians“.
Příspěvky budou často obsahovat slovo „soldier“ kvůli definici, kdo vlastně Amerasians jsou.
Důležitá je specifikace „Vietnamese“, protože se v té době poměrně často mluvilo i
o americko-japonských míšených dětech. Pro upřesnění termínu Amerasians bylo přidáno
heslo „children of Vietnam war“, které se přesně zaměřuje na americko-vietnamské míšené
potomky. Příčinou specifikace termínu je to, že se v 80. letech americká média vyjadřovala
„Richard Armitage on the Media and National Security“, Big Think, 1. února 2008,
http://bigthink.com/ideas/3070 (staženo 13.4.2017).
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slovem „Amerasians“ také k asijským imigrantům pobývajícím na území USA. Protože
časové období zahrnuje nově uvedený imigrační zákon pozměňující podmínky pro vstup do
Spojených států, vyhledávání musí obsahovat název imigračního zákonu, tedy „Amerasian
Homecoming Act“.
Během vypracovávání mediálního pokrytí měla autorka problémy s omezenou
dostupností do databáze. To bylo zapříčiněno kvůli omezenému přístupu do archivu
novinových článků a také kvůli tomu, že vybraná periodika neměla kompletní digitalizovanou
verzi historických příspěvků. Příkladem je deník Los Angeles Times, který nabízí archiv
novinových článků až od 1. 1. 1985.
Následující tabulky ilustrují jednotlivá porovnání četnosti výskytu tématu Amerasians
v uvedených tištěných periodikách. Mediální pokrytí je sledováno v půlročním období.
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3.2.

Newsday

Deník Newsday zpravoval o Amerasians nejvíce ze všech vybraných periodik a celkově bylo
zveřejněno 53 článků. Zajímavostí je, že Newsday na rozdíl od deníků The New York Times a
Los Angeles Times se zařazuje spíše mezi regionální tisk a pokrývá informovanost zejména u
čtenářů ze státu New York.
Graf 1: Četnost výskytu článků v deníku Newsday v letech 1985–1989
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Zdroj: Vlastní zpracování z databáze ProQuest Newsstand

Na začátku sledovaného období byla nejdůležitějším článkem reportáž z listopadu
roku 1985. Tento příspěvek s názvem „A Hunger for U.S. Dollars Feeds Desire For Relations.
The Amerasian Dilemma“ popisoval cestu amerických žurnalistů do Vietnamu v rámci
pracovní cesty s americkými podnikateli, kteří měli zájem o obchodní spolupráci s chudou,
rozvojovou zemí, se kterou Spojené státy přerušily veškerou spolupráci, a kvůli konfliktu
uvalili ekonomické embargo. Součástí této reportáže byla zmínka o míšených americkovietnamských dětech a podstatná část příspěvku byla věnována přímo osudu jednoho
Amerasians. Byl to příběh o Le Van Minh, čtrnáctiletém chlapci, který měl zdeformované
nohy a denně žebral na ulici o peníze. Autor článku Jeff Stemmer popsal hocha jako mladíka
se světlou pletí, světle hnědými vlasy a oříškovými oči – byl to jeden z Amerasians. Reportér
udělal s chlapcem krátký rozhovor, v němž mu malý Minh sdělil, že kvůli svému exotickému
vzhledu se mu veřejnost posmívala a nebylo mu kvůli své fyzické odlišnosti umožněno
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docházet do školy. O možnosti odchodu do USA do té doby nevěděl, ale kvůli své
negramotnosti a nulovým finančním prostředkům by se stejně nemohl dostat do USA. 62
Deník Newsday se zabývalo problematikou Amerasians hlouběji než ostatní média a v
červnu roku 1986 vydala redakce seriál zvaný „In The Land of Their Fathers“. Tento seriál
měl čtyři díly a zabýval se osudy Amerasians a s nimi spojenými tématy. V první dílu se
soustředil na osudy jednotlivých dětí. Druhý díl byl věnován jejich vietnamským matkám
a jejich milostným příběhům o tom, jak se zamilovaly do amerických vojáků a zplodily s nimi
děti. Třetí díl se opět přesunul do Spojených států a sledoval případy Amerasians sirotků, kteří
byli přiřazeni do amerických adoptivních rodin, a popisoval, jak si v nových rodinách vedli
a zvykali na nový život v nové zemi. Poslední díl byl ukončen samotným vyprávěním
o amerických veteránech, kteří byli otci Amerasians dětí. Ústřední postavou byl John Grabski,
který se během své vojenské služby seznámil s místní dívkou, do které se zamiloval,
a narodila se jim dcera. Po odchodu ze země se John snažil vrátit do Vietnamu, ale kvůli
diplomatické roztržce mezi oběma zeměmi už neměl povolení vstoupit na vietnamské území.
Poslední díl celé série vyprávěl o Johnově cestě hledání své dcery a lásky a jeho snahy dostat
rodinu do Spojených států. 63
Významným příspěvkem, který v budoucnu formoval téma Amerasians v periodiku,
byla reportáž zvaná „Vow of Help to Crippled Amerasian“ o středoškolských studentech ze
střední školy Huntington High School, kteří se z těchto novin dočetli o příběhu malého
chlapce Minh a jeho osudu. Jeho smutný příběh byl impulzem pro studenty, aby uspořádali
petiční akci za záchranu jeho a dalších Amerasians, kteří ve Vietnamu čelili diskriminaci. 64

Jeff Stemmer, „A Hunger for U.S. Dollars Feeds Desire for Relations. The Amerasian Dilemma.“, Newsday,
4. listopadu 1985.
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Irene Virag, „In the Land of Their Fathers“, Newsday, 15.–18. června 1986.
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Paul Marinaccio, „Vow of Help for Crippled Amerasian“, Newsday, 13. prosince 1986.
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Největší mediální prostor získali Amerasians v roce 1987, kdy zmíněny až ve 22
příspěvcích. Velký prostor získal příběh americko-vietnamského chlapce Minh, který díky
iniciativě středoškolských studentů z Huntington High School a díky úsilí newyorského
kongresmana Roberta Mrazka získal odjezdová víza do Spojených států. Články mapovaly
Minhovu cestu za záchranou a později se s ním vydaly i cestou do USA. 65 Dalšími zprávami
byly informace o snahách výše zmíněného kongresmana Roberta Mrazka o legislativní změny
upravující status Amerasians. 66
V posledních dvou pololetí roku 1989 zájem o téma Amerasians poklesl, a proto je
počet napsaných příspěvků nejnižší od začátku zkoumaného období. Chlapec Minh se stal
mediální tváří Amerasians a novinář z Newsday se za ním vydal, aby zjistil, jak se jeho život
změnil poté, co vstoupil do země svého otce. 67 Poslední napsaný příspěvek „Can We Trust
Vietnam’s Communists?“ se zamýšlel nad možnou spoluprací americké diplomacie
s vietnamským komunistickým vedením a poukazuje na promlčování existence Amerasians. 68

Edna Negron, „Minh’s the Main Topic At Huntington Hich, anticipation“, Newsday, 2. června 1987. Nebo
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„Orphan Becomes a Symbol of Diplomacy“, Newsday, 25. března 1987.
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3.3.

The New York Times

Podle výběrové metody bylo v databázi deníku The New York Times nalezeno celkem 21
dostupných plnotextových článků, které se zabývaly tématem Amerasians. Autorka vyřadila
z celkového počtu pět článků, které neodpovídaly vyhledávání, neboť se jednalo o recenze na
muzikály s tématikou vietnamské války a americko-míšených dětí. Celkový počet
zkoumaných článků je tedy šestnáct.
Graf 2: Četnost výskytu článků v deníku The New York Times v letech 1985–1989
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Zdroj: Vlastní zpracování z databáze ProQuest Newsstand

Z uvedené tabulky lze usoudit, že mediální pokrytí tématu Amerasians nebylo
v jednom z „elitních“ deníků příliš vysoké oproti regionálnímu tisku Newsday. Celkově se
sledované téma v The New York Times objevilo o zhruba 70% méně než v Newsday.
Příspěvky, které se této problematice věnovaly, většinou čtenáře informovaly o zahraniční
agendě federální vlády USA a jejího oficiálního stanoviska k vietnamskému komunistickému
vedení, které od 80. let souhlasilo s podílením se na humanitární pomoci Vietnamcům
utíkajícím před trestem a také míšeným americko-vietnamským dětem z důvodu hospodářské
krize.
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Oproti deníku Newsday se tento deník podílel na informovanosti v největší míře za
období prvního a druhého pololetí roku 1985. Vydavatelství vydalo v porovnání s deníkem
Newsday o pět článků více. Předmětem článků v tomto období bylo komentování vývoje
bilaterálních diplomatických styků mezi americkým a vietnamským vedením. 69
Ke svému vrcholu se The New York Times vyšplhal během první půlky roku 1988, a to
když publikoval články o přijetí zákona Amerasian Homecoming Act. 70
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3.4.

Los Angeles Times

V deníku Los Angeles Times bylo po zadání klíčových hesel nalezeno celkem 53 článků, ale
z vyhledávání bylo odstraněno celkem devět článků, které byly fotoreportáží. Celkový počet
článků odpovídající výběrové metodě bylo tedy 44. Ve srovnání s deníkem The New York
Times se v těchto periodikách diskutovalo o 2,75x více.
Graf 3: Četnost výskytu článků v deníku Los Angeles Times v letech 1985–1989
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Zdroj: Vlastní zpracování z databáze ProQuest Newsstand

V roce 1985 napsali redaktoři Los Angeles Times celkově sedm článků, v nichž se
většinou věnovali výsledkům Reaganovy iniciativy. Ta byla odstartována předešlý rok, tedy
v roce 1984, hlavou státu, která vydala rozhodnutí o přemístění všech Amerasians na území
USA do tří následujících let. V tomto roce se příspěvky zabývaly průběžným stavem vládního
plánu. 71
Od ledna roku 1987 sledujeme pokles zájmu o toto téma. Během období 1. 1. 1987 30. 6. 1987 novináři věnovali prostor Amerasians pouze ve dvou článcích článku, a to když
upozornili

na snahy

amerických

neziskových

organizací

o zprostředkování

setkání

Amerasians dětí s jejich americkými otci. 72

Autor neznámý, „91 Amerasian Children Leave Vietnam for U.S.“, Los Angeles Times, 1. března 1985.
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Angeles Times, 31. května 1987.
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Největší četnost výskytu článků na téma Amerasians se objevilo v tomto deníku v roce
1988, kdy se zde objevilo 12 článků na toto téma. Zatímco v prvním pololetí Los Angeles
Times podával zprávy o dosavadním vývoji americko-vietnamských oficiálních vztahů,
v druhém pololetí roku 1988 sledujeme vysoký počet reportáží zabývajícími se krizí identity
Amerasians v nové zemi. Vyprávěly o tragických osudech malých míšených dětí ve Vietnamu
a pozorovaly jejich začátky v zemi svých otců.
Zajímavým článkem v posledním sledovaném roce 1989 byla reportáž z října o
příběhu Afroameričana Johna Rogerse, který hledal svou míšenou dceru. Byl to jeden z mála
mediálních případů zabývajících se černými Amerasians. 73
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Robert Woodward, „Ex-GI Dedicates Life to Help Amerasians“, Los Angeles Times, 15. října 1989.
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3.5.

Srovnání deníků Newsday, The New York Times and Los Angeles
Times

V časovém období od roku 1985–1989 byl počet článků 130, odpovídajícím kritériím jich
bylo ručním vyřazení pouze 113 příspěvků. Nejvíce jich napsal deník Newsday s počtem 53
příspěvků, nejméně o problematice Amerasians informoval deník New York Times a to pouze
v 16 článcích. Zatímco Newsday vydával zprávy o příbězích jednotlivých Amerasians dětí,
The New York Times se soustředilo spíše na politickou povahu tématu a příspěvky rozebíraly
ve větší míře vývoj americko-vietnamských diplomatických vztahů. Los Angeles Times
přistupovalo k tomu tématu vyváženě a věnoval se, jak politickému vývoji, tak i sledování
osudů jednotlivých míšených dětí.
Graf 4: Četnost výskytu článků v deníku Newsday v letech 1985–1989
Srovnání deníků Newsday, The New York Times a
Los Angeles Times
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Graf 4: Četnost výskytu článků v deníku Newsday v letech 1985–1989
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Na základě výše uvedené tabulky můžeme vysledovat, že na začátku „Reaganovy
iniciativy“ se o téma Amerasians zajímal nejvíce deník The New York Times. Jeho příspěvky
se věnovaly politickým komentářům k „oteplování“ diplomatických styků ze strany
vietnamské komunistické strany. Narůstající zájem o sledované téma stoupá v roce 1987,
přesněji tedy v prvním pololetí. Největší míra výskytu článků na téma Amerasians se ve všech
třech denících shodně objevila od druhé poloviny roku 1987 a prvního pololetí roku 1988.
Důvodem je medializace schváleného imigračního zákonu Amerasian Homecoming Act, který
poupravoval pro Amerasians dosavadní legislativní podmínky pro vstup na území Spojených
států. Ve zpravodajství byl sledován proces novely zákona, od počátků rozhovorů o změně
legislativy na podnět kongresmana Roberta Mrazka až po samotný podpis, který umožnil
zbylým Amerasians bezproblémový příchod do otcovy vlasti, tentokrát spolu s jejich
nejbližšími příbuznými. Zásluhu na medializaci zkoumané problematiky má také případ
fyzicky postiženého míšeného chlapce Minh, který se stal mediální tváří Amerasians a díky
kterému se mohli američtí občané dozvědět více o tomto problému.
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Předmětem článků všech třech zpravodajství byly obecně události zabývající se
vnitropolitickými nebo zahraničněpolitickými záležitostmi nebo reportážemi o osudech
americko-vietnamských

míšených

dětí.

Závěr
V polovině 70. let politická reprezentace Spojených států amerických stála před novými
zahraničněpolitickými i vnitropolitickými výzvami. Stažením jednotek z území Vietnamu
američtí politici na chvilku uklidnili své občany a soustředili svou pozornost na jiná témata,
která by upozadila vyvolanou frustraci a rozhořčení nad válkou ve Vietnamu. Když v roce
1975 padlo hlavní město demokratického režimu Saigon, Spojené státy americké se musely
ujmout své povinnosti jakožto podporovatel demokracie a lidských práv a zapojit se do řešení
poválečného uspořádání sjednoceného komunistického Vietnamu.
Tisíce Vietnamců musely utéct ze své rodné vlasti, aby unikly vládnímu stíhání
z důvodu jejich kolaborace s Američany, mezi ně patřili i Amerasians – míšení americkovietnamští potomci, jejichž otci byli převážně američtí vojáci, kteří sloužili v jižní části
Vietnamu. Životy Amerasians byly v ohrožení vzhledem k úsilí komunistického režimu
odstranit veškerou americkou přítomnost v nově sjednoceném státě, a proto jim jejich
„západní“ vzhled přinášel utrpení v každodenním životě. Mnohdy malé děti, opuštěné svými
americkými otci a vyhnané svými vietnamskými matkami, si byly vědomy svého míšeného
původu a vyhledávaly pomoc v místní komunitě. Vietnamská společnost je však zavrhla,
neboť míšení ras bylo pro asijskou konzervativní kulturu nepřijatelné a tabuizované téma.
Amerasians byli živým důkazem americké přítomnosti ve Vietnamu, nespravedlnosti proti
vnějšímu zásahu, kritice americké angažovanosti a navíc byli demonstrací nemorálního
chování amerických vojáků, kteří zde poškodili čest místních dívek. Diskriminace ze strany
oficiálních úřadů a také nesympatie místních vedla k tomu, že Amerasians začali hledat naději
u vlády Spojených státu amerických. Americký kabinet sice věděl o existenci Amerasians,
avšak jim však nevěnovali velikou pozornost, protože po stažení všech amerických jednotek,
diplomatických představitelů a zaměstnanců se k němu nedostávali žádné informace. Netušili
proto, že se s dětmi s poloviční americkou krví špatně zachází. Klíčovým problémem bylo to,
že vietnamská tradiční konzervativní společnosti nepřijímala míšení krve, což bylo
pro vietnamské Amerasians tragédií. Navíc americká diplomacie se věnovala jinému
alarmujícímu problému a tím bylo, jak obnovit sebevědomí Američanů. Aby se zbavili pocitu
porážky z války ve Vietnamu z vojenského pohledu, vláda přistoupila k řešení uprchlické
krize ve Vietnamu tak, že se soustředila na intenzivní humanitární pomoci. Výsledkem tohoto
kroku bylo přijetí vysokého procenta vietnamských uprchlíků, kteří utíkali před perzekucemi
komunistické strany.
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Cesta do otcovy vlasti byla pro Amerasians do USA zdlouhavá a komplikovaná. První
relokace Amerasians se povedly již za vlády Geralda Forda, který nechal evakuovat 2 000
americko-vietnamských dětí z Vietnamu do USA. Jeho nástupce prezident Jimmy Carter se
podílel na globálním šíření humanitární pomoci, a proto podpořil Program řízených odjezdů,
prostřednictvím kterého mohli Amerasians legálně odejít z Vietnamu. Tyto snahy však
nesnižovaly celkový počet diskriminovaným Amerasians, kterých zůstalo ve Vietnamu ještě
mnoho. Celý proces trval dlouho a pramenil z neochoty vietnamských úřadů povolit odchod
Amerasians ze země. Překážkám museli čelit i ze strany americké administrativy, protože
do 80. let se Bílý dům oficiálně nevyjadřoval k převzetí zodpovědnosti za tyto děti a ani
neuznal, že jsou polovičními potomky amerických občanů. K významným změnám došlo až
teprve za prezidentského období 40. prezidenta USA Ronalda Reagana. V prvním období své
vlády se Reagan a jeho poradci rozhodli vyřešit problematiku Amerasians a podpořil
novelizaci imigračního zákona, který pozměňoval legislativní proceduru pro přijetí
Amerasians do země. Amerasian Amendments z roku 1982 poprvé otevřel téma asijskoamerických míšených dětí a byl to také prvním oficiálním prohlášením, kdy federální vláda
oficiálně uznávala krevní vazby Amerasians s americkými občany. První změna v imigračním
zákoně týkající se Amerasians nesla spíše symbolický význam, protože novela udělovala
Amerasians imigrační víza, nikoliv občanství, které vycházelo z určení otcovství. Přesto to
byl první důležitý krok k vyřešení dlouholetého palčivého problému. Díky úsilí Reagana
a jeho administrativy se problém Amerasians nadobro vyřešil. Za Reaganovy pomoci se USA
přihlásily k zodpovědnosti otců Amerasians a umožnily jim snadnější proces pro získání
odjezdových víz. Amerasians pro vládu představovali příležitost se oprostit od „vietnamského
syndromu“, a dosáhnout znovunavrácení hrdosti svého národu. Tím by se jim podařilo přepsat
tuto neslavnou část dějin z vojenské prohry na humanitární vítězství. Důkazem toho, že
Reaganova vláda využila problém Amerasians ke zlepšení veřejného diskurzu o Vietnamu, je
například ignorace kulturních a rodinných hodnot, které jsou hluboce zakořeněny
ve vietnamské kultuře, když úředníci pracovali na zákoně umožňující Amerasians vstup
do USA. K tomu také jejich neochota zařadit je do integračních procesů a podpůrných
programů pro začlenění se do úplně odlišné společnosti. Amerasians se zdáli být na chvilku
zapomenuti, ale po mediálním ohlasu reportáže o chlapci Minh upozornila na problém
skupina středoškolských studentů z Huntington High School, kteří svým úsilím přiměli, aby
se o tento problém zajímali jejich zástupci v Kongresu. Díky všem těmto snahám vzešel
v platnost zákon Amerasian Homecoming Act. Při vypracovávání nové změny zákona se
američtí zákonodárci soustředili na předchozí překážky a porozumění problematice úzkých
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rodinných vazeb ve vietnamské kultuře, a proto věnovali pozornost tomu, aby si Amerasians
mohli vzít s sebou svoje nejbližší příbuzné. Další důležitou změnou bylo zařazení Amerasians
do integračního procesu, který jim měl ulehčit život v novém a cizím kulturním prostředí,
ve kterém se Amerasians po příjezdu ocitli. Nová legislativní změna imigračního zákona
přinášela i jistá rizika. Docházelo totiž i k případům, kdy do USA proudili noví vietnamští
imigranti předstírající rodinnou příslušnost Amerasians, ve skutečnosti si zaplatili cestu ven
z Vietnamu.
Existuje několik důvodů, proč americká strana nevěnovala tomuto problému
pozornost. Prvním z nich bylo kompletní zpřetrhání diplomatických vztahů mezi oběma
zeměmi od roku 1975. Během Nixonovy vlády byl prezident a jeho poradci informováni
svými vojenskými zpravodaji o existenci americko-vietnamských dětí, ale po roztržce mezi
zeměmi už americká diplomacie netušila, že s nimi režim a společnost zacházejí takovým
způsobem. Druhým důvodem bylo, že válka ve Vietnamu byla jediným ozbrojeným
konfliktem, který Spojené státy prohrály za celou dobu své historie. Nálada v americké
společnosti i oficiální diplomacii byly natolik rozladěná, že se snažily na celou tuto záležitost
zapomenout. Třetím důvodem bylo, že USA se soustředily na vyřešení problému uprchlické
krize, kvůli němuž bylo mnoho Vietnamců na jihu pronásledováno a stíháno za jejich
spolupráci s americkými vojáky.
Koncem 80. let situace Amerasians zlepšila a to díky Reaganovým snahám, jehož
předmětem zájmu sice nebyla záchrana míšených potomků s americkými kořeny ale
vylepšení veřejného obrazu americké prohry ve válce ve Vietnamu. Přes veškeré překážky,
jež se Amerasians postavily v průběhu 70. a 80. Let, se jejich dlouholetý sen o cestě do
otcovy vlasti konečně vyplnil.
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SUMMARY
When the Vietnamese communist regime defeated the Republic of Vietnam in 1975, it was
not only a defeat for the democratic regime in Vietnam but it was also a defeat of U.S.
supremacy and a failure of its nation. It was therefore logical that following U.S. policies
would face the frustrated Americans and would have to make foreign policy very carefully
and also peacefully after the Vietnam War.
But when the “newly” half-American children appeared in the 1980s and their
existence was revealed to the American nation, it was a great chance for presidency of Ronald
Reagan to re-open the “Vietnam syndrome” in order to rebuild the American confidence. The
main purpose of his effort was to change the negative reputation of American engagement and
failure in Vietnam War. Therefore, the part of stepping aside of the Vietnam syndrome
shadow was to win the humanitarian battle of Vietnam War and to help the offspring of the
American military personnel who were born as half-American and half-Vietnamese during the
1960s and the 1970s. As a result of his effort, the president Reagan was the first president of
United States of America who recognized Vietnamese Amerasians as the children of
American citizens. The official recognition of the U. S. government in 1982 was an important
step to the change in the immigration laws that allowed Amerasians to enter the United States.
However, the road to the fathers’ land was still very complicated and far away. Not only did
the Amerasians have to face the unjust treatment by the Vietnamese conservative society and
the local regime, but they also had to confront the reality that they were only pawns in the
U. S. policy to promote its humanitarian supremacy. Nevertheless, although U. S. government
might not have taken into account the family ties when making laws af first, the following
policies allowed the immigration for not only the „children of dust“, moreover for their family
members as well. Without the effort of the presidency of Ronald Reagan, these half-American
children

wouldn’t

have

an

opportunity

to

follow

their

American

dream.

40

POUŽITÉ PRAMENY A LITERATURA
Primární zdroje
„Úmluva o právním postavení uprchlíků“, Oficiální stránka Organizace spojených národů,
staženo 24. března 2017, http://www.osn.cz/wp-content/uploads/2015/03/uprchlici.pdf
(staženo 1. 2. 2017)
„Amerasian Immigration Proposals: Hearing Before the Subcomm. On Immigration and
Refugee Policy of the Senate Comm. On the Judiciary, 97th Congr. (1982).“ Dostupné
z ProQuest Congressional (staženo 4. 4. 2017)
„Amerasian Homecoming Act: Hearing Before the Subcomm. On Immigration and Refugee
Policy of the Senate Comm. On the Judiciary, 100th Congr. (1987–1988).“ Dostupné
z ProQuest Congressional (staženo 4. 4. 2017)
„Orderly Departure Program and U.S. Policy regarding Vietnamese boat people: Hearing
Before the Subcomm. On the Immigration and Refugee Policy of the Senate Comm. On the
Judiciary, 101st Congr. (1989)“ Dostupné z ProQuest Congressional (staženo 4. 4. 2017)

Sekundární literatura
Knihy
BANKSTON, Carl L. III a ZHOU, Min. The Experience of Vietnamese Refugee Children in
the United States. New York: Columbia University, 2000.
BASS, Thomas A. Vietnamerica: The War Comes Home. New York: Soho, 1996.
BELLWOOD Peter, NESS Immanuel. The Encyclopedia of Global Human Migration.
Hoboken: Wiley-Blackwell, 2013.
DANICO, Mary Yu, OCAMPO, Anthony Christian a ed. Asian American Society: An
Encyclopedia. California: Sage Publications, 2014
GIBNEY, Matthew J. a HANSEN Randall. Immigration and asylum: from 1900 to the
present. California: ABC-CLIO, 2005.
HLAVATÁ, Lucie, aj., Dějiny Vietnamu. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008.

41
CHAN, Sucheng. The Vietnamese American 1.5 generation: stories of war, revolution, flight,
and new beginnings. Philadelphia: Temple University Press, 2006.
CHUNG, Hoang Chuong. The Amerasians from Vietnam: A California Study. San Francisco:
Bilingual Education Office California Department of Education, 1994.
LE, C.N. Asian American assimilation: ethnicity, immigration, and socioeconomic
attainment. New York: LFB Scholarly Publications, 2007.
LIEU, Nhi T. The American dream in Vietnamese. Minneapolis: University of Minnesota
Press, 2011.
McCRISKEN, Trevor B. American Exceptionalism and the Legacy of Vietnam. US Foreign
Policy since 1974. New York: Palgrave MacMillan, 2003.
NGUYEN, Van Canh, COOPER, Earle. Vietnam under Communism, 1975–1982. California:
Hoover Institution Press, 1983.
RUMBAUT, Rubén G. A Legacy of War: Refugees from Vietnam, Laos, and Cambodia. In
Origins and Destinies: Immigration, Race, and Ethnicity in America. California: Wadsworth,
1996.
STUR, Heather Marie. “Hiding Behind the Humanitarian Label”: Refugees, Repatriates, and
the Rebuilding of America’s Benevolent Image After the Vietnam War*. Oxford: Oxford
University, 2015.
TINDAL, George Brown a SHI, David E. Dějiny Spojených států amerických. Praha:
Nakladatelství Lidové noviny, 2008.
VALVERDE, Kieu-Linh Caroline. From Dust to Gold: The Vietnamese Amerasian
Experience in Racially Mixed People in America. California: Sage Publications, 1992.
Odborné články
BEINART Peter „Think Again: Ronald Reagan“. Foreign Affairs, 7. června 2010,
http://foreignpolicy.com/2010/06/07/think-again-ronald-reagan/ (staženo 11. 4. 2017)
BERGQUIST, KS. "Operation Babylift or Babyabduction? Implications of the Hague
Convention on the humanitarian evacuation and 'rescue' of children." International Social
Work č. 52, 2009. (staženo 30. 3. 2017)

42
ENGLISH, Mary Eileen. Resettling Vietnamese Amerasians: What have we learned?
University of Massachusetts: 2001. (staženo 11. 12. 2016)
HERRING, George C. America and Vietnam: The Unending War. Foreign Affairs 70, č. 5
(1991), staženo 11. 3. 2017.
KUNIN, Judith. Orderly Departure From Vietnam: Cold War Anomaly or Humanitarian
Innovation? Refugee Survey Quarterly, Vol. 27, No. 1 UNHCR 2008. Dostupné z ProQuest
Central (staženo 10. 12. 2016)
LIPMAN, Jana K. „The Face Is the Road Map: Vietnamese Amerasians in U.S. Political and
Popular Culture, 1980-1988“, Journal of Asian American Studies 14, č. 1 (únor 2011).
ROBEAR, Ernest C. The Dust of Life: The Legal and Political Ramification of the Continuing
Vietnamese Amerasian Problem. Pensylvannia: Dickinson Journal of International Law 8, č. 7
(1989). (staženo 8.10. 2016) Dostupné na h8p://elibrary.law.psu.edu/psilr/vol8/iss1/7.
THOMAS. Sabrina. The Value of Dust: Policy, Citizenship, and Vietnam´s Amerasian
Children. Arizona: Arizona State University, 2015. (staženo 11. 12. 2016)
Novinové články
Autor neznámý. „91 Amerasian Children Leave Vietnam for U.S.“, Los Angeles Times, 1.
března 1985.
CROSSETTE, Barbara. „Hanoi Asks to End Amerasians‘ Issue“, The New York Times, 20.
října 1985.
DEBARE, Ilana. „Rescue Registry Group Seeks to Reunite American Fathers With
Vietnamese Children“, Los Angeles Times, 31. května 1987.
LEBOUTILLIER, John. „Coming to terms with Vietnam“, The New York Times, 1. května
1988.
MARINACCIO, Paul. „Vow of Help for Crippled Amerasian“, Newsday, 13. prosince 1986.
MOLLOY, John J. „Can We Trust Vietnam’s Communists?“, Newsday, 11. dubna 1989
NEGRON, Edna. „Le Van Minh Has New Life in Utica, Newsday, 19. února 1989

43
NEGRON, Edna. „Minh’s the Main Topic At Huntington Hich, anticipation“, Newsday, 2.
června 1987.
Reuters, „Congressmen Claim an Accord With Hanoi to Resettle Amerasians“, The New
York Times, 21. ledna 1988.
STEMMER, Jeff. „A Hunger for U.S. Dollars Feeds Desire for Relations. The Amerasian
Dilemma.“, Newsday, 4. listopadu 1985.
Vietnam Official Wants Talks on Amerasians, The New York Times, 31. července 1984.
VIRAG Irene, „Minh Coming “Home“ Tomorrow“, Newsday, 3. června 1987.
VIRAG, Irene. „For Minh in Bangkok, Comfort and Crying“, Newsday, 2. června 1987.
VIRAG, Irene. „In the Land of Their Fathers“, Newsday, 15.–18. června 1986.
VIRAG, Irene. „Lawmakers Ask Shultz To Help Amerasian“, Newsday, 7. března 1987.
VIRAG, Irene. „Orphan Becomes a Symbol of Diplomacy“, Newsday, 25. března 1987
VIRAG, Irene. „You’re Home, Son‘ Le Van Min his welcomed to America and family life“,
Newsday, 5. června 1987.
WOODWARD, Robert. „Ex-GI Dedicates Life to Help Amerasians“, Los Angeles Times, 15.
října 1989.

